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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 " َوَعَلى َواِلَدي أَْوزِْعِني أََن اَْشُكَر ِنْعَمَتَك الِتي أَْنَعْمَت َعَلي َوأََن اَْعَملَ   َرب

  " َصالًِحا َتْرَضاهُ 

  هذا العمل    إتمام إلىقبل كل شيئ نشكر اهللا عز و جل الذي وفقنا  

والمرسلين    األنبياءال باهللا،و نصلي و نسلم على خاتم  إوما التوفيق       

  وصاحب الخلق العظيم سيدنا محمد صلى اهللا عليه و سلم

 فيا ربي لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك

خالصا لوجهك الكريماللهم اجعل هذا العمل    

"من لم يشكر الناس لم يشكر اهللا"  

 الذي  كواشي مرادكواشي مرادكواشي مرادكواشي مرادالدكتور  المشرف    األستاذأتوجه بالشكر الجزيل إلى  

له منا  و  ،اهللا عنا كل خير فجزاه  بإرشاداتهولم يبخل علينا  بنصائحه    أفـادنا

  .االحترام والتقديركل  

الطيبةإلى كل من ساعدنا و لو بالكلمة  شكر  ال أوجهكما    

ذة  كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير  وإلى  كل  أسات

وجعل ذلك في ميزان  , وبارك جهودكم, جازاكم اهللا خيرا" إلى كل هؤالء  

"حسناتكم  
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I 

  :مقدمـة عامــة

تعتبر  حيث، النامية منهاخاصة  دول العالم مختلفوالمتوسطة في  يزداد اإلهتمام بالمؤسسات الصغيرة

يراهن على نجاحها كشرط أساسي للتحقيق  إذ ،التنميةعجلة  في إنعاش اإلقتصاد ودفع خيار إستراتيجي هام

في بناء النسيج وأضحت هذه األخيرة تمثل قطاعا محوريا  جتماعية على حد سواء،إلالتنمية اإلقتصادية وا

 مرونةمن  به تتميز مال ذلك ،قتصادية األخرىإلوتنمية مختلف القطاعات ا عن طريق المناولة، الصناعي

وقدراتها اإلبداعية واالبتكارية ومساهماتها الفعالة في  ، االقتصادي المحيط متغيرات معالتكيف  في وسرعة

   .تخفيض معدالت البطالة

 مفهومها أن إال ،التي توليها مختلف دول العالم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة األهميةعلى الرغم من 

 تصنيفها فيالمعتمدة  المعاييرإلختالف  ويرجع ذلك ،لها جدال يتعذر معه تحديد تعريف موحد يثيراليزال 

 عامل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف يعتبر إذ .وتوجهها اإلقتصادي دولة كل مميزات حسب وهذا

للتحليل  قابلة ةموثوق بينية قواعد بناء بهدف القطاع، لهذا المناسبة والتشريعات السياسات لوضع أساسي

 لمختلف المناسبة السياسات وضع على والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بقطاع المعنية األطراف كل لمساعدة

   .تواجهها التي القضايا

 إال أنها تواجه ،بالرغم من تلك الخصائص التي تنفرد بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون غيرها

 إذ ،يأخذ مشكل التمويل النصيب األكبر منهاو  تطورها، أمامتقف حجر عثرة العديد من المشاكل والعراقيل 

 أسواق إلىخاصة في البلدان التي تفتقر  ،حتياجاتها الماليةإلتوفير  األساسييعتبر التمويل البنكي المصدر 

رغم المتطلبات التمويلية البسيطة  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الحال في الجزائر،  مالية منظمة كما هو

تمويل  أن حيث ترى البنوكالالزمة لتطوير نشاطها لحصول على الموارد المالية في اذلك لم يشفع لها  إال أن

ييم وتقدير قلصعوبة ت ،والتطوير اإلنشاءخاصة فيما تعلق بمرحلة  هذه المؤسسات محفوف بالمخاطر

 التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ها في دراسات الجدوىتوعدم ثق ،عن نشاطها المخاطر الناجمة

تطلبها  الضمانات التيو  الشروط لعجزها عن توفير مختلف األخيرة،الذي طرح مشكل تمويل هذه  األمر

  .البنوك

نطالقا من وإ  ،التمويل لمشكلة تجاوزها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرتبط بمدى يظل نجاح

كان لزاما البحث عن صيغ وتقنيات  ،التمويل التقليدية خصوصيتها التي تقف حاجزا بينها وبين مصادر

بتكارات المالية التي سمحت بتوفير تشكيلة إلبدون ضمانات مسبقة وال فوائد مرهقة، ونتاجا ل أخرى تمويلية
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II 

قرض اإليجار، صيغ  في رأس مال المخاطر،أساسا المتمثلة و  ،الحديثة التمويلية األساليبمتنوعة من هذه 

حتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة إلوالتي تتماشى وا.. الفاكتورينغالسوق الثانية، التمويل اإلسالمي، 

قتصادية بدال من إلعلى دراسة الجدوى ا األخيرةهذه  حيث تعتمدفي مختلف مراحل حياتها، والمتوسطة 

  .اإلقراضال من دالمال ب رأسوالمشاركة في  ،الضمانات

من  القطاع هذا لدعم ومتكامل متنوع طار تشريعي ومؤسسيإ وضعإلى  الجزائر سعت ،اإلطار هذا وفي

العديد من هيئات دعم ترقية  من خالل إنشاءوذلك  التمويلي، بالجانب تعلق ما السيما، الجوانب مختلف

من خالل وضع منظومة قانونية تحكمها ، وبتبنيها مختلف تقنيات التمويل المستحدثة ،هذه المؤسساتوتمويل 

ذلك في سبيل تذليل كل  بمنحها إعفاءات جبائية، ،ل المتخصصةيمؤسسات التمو  إنشاءشجيع وت وتنظمها،

وتجاوز العقبات التمويلية التي تقف حجر عثرة أمام قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  ،الصعوبات

  .الجزائر

I. الدراسة  إشكالية  

 : هذا البحث و التي يمكن بلورتها في السؤال الرئيسي التالي إشكاليةتبعا للعرض السابق تتبين لنا مالمح 

  ما مدى فعالية  تقنيات التمويل المستحدثة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟

  :ولإلجابة على التساؤل الرئيسي ال بد من طرح التساؤالت الفرعية التالية

 ؟ هي أهم العقبات التي تواجهها وما ؟ والمتوسطة هي أهمية المؤسسات الصغيرة ما -1

 ما هي أهم البدائل التمويلية ؟ وكيف تبرز فعاليتها في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؟ -2

 ؟ ات الصغيرة والمتوسطةستمويل المؤس لحل مشكل اإلجراءاتتخذت الجزائر ما يكفي من إهل  -3

 التقنيات الحديثة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟ آفاقواقع و  ما -4

II.الفرضيات 

 نفيها أو تأكيدهاتم صياغة مجموعة من الفرضيات التي سوف يتم  ،على التساؤالت الفرعية ولإلجابة

 :والمتمثلة في 

جتماعية لكنها تواجه إلقتصادية واإلمية انق التستراتيجي لتحقيإات الصغيرة والمتوسطة خيار ستعتبر المؤس - 

  .عدة عقبات أهمها مشكلة الحصول على التمويل
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السوق الثانية  ،اإليجارمال المخاطر، قرض  رأسفي  أساسا المتمثلةو تعتبر تقنيات التمويل المستحدثة  - 

 وتبرز فعاليتها ،بديل فعال في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلسالمية التمويل ومختلف صيغ

دراسة الجدوى على  وتعتمد مسبقة، ال تتطلب ضمانات حيث التي تعتمدها من خالل طريقة التمويل

  .اإلقراضبدال من المشاركة في رأس المال وتقوم على  ،قتصاديةإلا

ساهمت بشكل فعال  ،فيما يخص تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائر إجراءات عديدة إتخذت - 

 .في تجاوز مشكل الحصول على التمويل

ال تزال معظم التقنيات المستحدثة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ضعيفة عمليا  - 

 .جسد بعدتأخرى لم تو وفي بدايتها 

III. الدراسة أهمية  

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف  موضوعالتي يكتسيها  األهميةبحثنا من خالل  أهميةتبرز 

 الجزائر في هتمام المتزايد من قبل القائمين على هذا القطاعإلوالجزائر بصفة خاصة وا ،الدول بصفة عامة

 تكتسيها الصيغ التمويلية المستحدثة كبدائل التي األهمية وٕايضاح ،خاصة فيما يتعلق بالجانب التمويلي

مزايا  من الطرق هذه به تتمتع لما ،مالئمة وبشروط المطروح التمويلي المشكل حدة من التخفيف تساهم في

لعديد من الهيئات والمؤسسات المالية المتخصصة في دعم  بإنشاء هتمام الجزائرإكذلك  وخصوصيات، ا

 .وتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

IV. الدراسة أهداف  

ختبار الفرضيات المقدمة إ التي طرحت في اإلشكالية و يهدف هذا البحث إلى اإلجابة على التساؤالت  

  : باإلضافة إلى 

 ؛خصائصها التي جعلت منها قطاعا قائما بذاتهو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  أهمية إبراز - 

  ؛وصعوبة حصولها على التمويل ،حتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةإلالتعرف على ا - 

 ،المستحدثة كبديل تمويلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التمويلية التقنيات مختلف تسليط الضوء على - 

 ؛يجابياتها وسلبياتهاإ مختلفوالوقوف على 

 مشكل التمويل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تجاوزمدى فعالية هذه البدائل التمويلية في  دراسة - 

المتخذة في سبيل  اإلجراءات أهمو  ،لجزائرالوقوف على مكانة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ا - 

 تطويرها
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، تطبيق التقنيات التمويلية المستحدثة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقع معرفة  - 

ستثمارات إلمن خالل إسقاط الجانب النظري من الدراسة على الشركة المالية للمساهمة ا ومدى فعاليتها

 ؛والتوظيف

لمشكل التمويل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الحلولالتوصيات و قتراح مجموعة من إ -

 .قتصاد الوطنيإلفي ا

V.الدراسة ختيار موضوعإ أسباب  

  :يلي يمكن تلخيص مبررات اختيارنا لهذا الموضوع فيما

كونه  الموضوع بالتخصصط ارتبإزيادة على  ،الرغبة والميول الشخصي للبحث في مثل هذه المواضيع

المتزايد بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي الجزائر هتمام إ إلى ، إضافةيتناول موضوع التمويل

مختلف األساليب التمويلية  عن وٕازالة الغموض ،في الجزائر تمويلها واقعو  على مكانتها الوقوف إرتأينا

  . الحديثة و آلية عملها

VI.في الدراسة المنهج المستخدم  

  واإلحصائي،المنهج الوصفي التحليلي - 1

نفي الفرضيات المعتمدة  أو إثباتالمطروحة  و  األسئلةعلى  اإلجابةموضوع  و  إشكاليةمن اجل دراسة 

لمثل هذا النوع من  األنسبعتباره إوهذا ب ،إحصائي، منهج وصفي تحليلي إتباعتعين علينا  ،في الدراسة

  .مالئمة لموضوعنا بشكل خاص األكثرو   الدراسات بشكل عام

وذلك من خالل  ،المتوسطةو النظري للمؤسسات الصغيرة  اإلطارالوصفي لتوضيح عتمدنا على المنهج إ

ستخدمنا المنهج  إ و  .تمويلها إشكاليةوكذلك  ،أهميتهاتصنيفاتها و  ،خصائصها ،عرض مختلف مفاهيمها

المنهج إعتمدنا  ،من خالل توضيح آلية تمويلها ديثةفي عرض مختلف تقنيات التمويلي الحالتحليلي 

وواقع التقنيات المستحدثة في الجزائر من خالل ، إلبراز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،اإلحصائي

  .إحصائيات توضح تطورها

  منهج دراسة حالة - 2

الجانب النظري للدراسة على الواقع العملي وهذا من  إسقاطجل أكما قمنا باستخدام منهج دراسة حالة من 

ستثمارات إليتمثل في دراسة حالة الشركة المالية ل ،خالل تدعيم الجزء النظري من الدراسة بجزء تطبيقي

التحليل، المالحظة  تتمثل في منهجية أدواتعدة  ٕاعتمدنا علىو  .المساهمة والتوظيف وتقييم نشاطها

  .المتحصل عليها واإلحصائياتستنتاج إلا
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VII.حدود الدراسة  

مع التركيز  2013إلى سنة  2001حاولنا تركيز اهتمامنا على الفترة الممتدة من سنة : اإلطار الزماني  •

 .فيما يخص اإلحصائيات 2013- 2008على الفترة 

 .تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر إشكاليةتهتم الدراسة بمعالجة : اإلطار المكاني  •

يتمحور موضوع البحث حول فعالية التقنيات المستحدثة في تمويل المؤسسات  :اإلطار الموضوعي  •

 .في الجزائر الصغيرة والمتوسطة

VIII. دراسات سابقة 

 هناك عدة دراسات سابقة منها ما تناول موضوعنا وأخرى لها عالقة بالموضوع وتتقاطع معه في بعض

  النقاط 

 التمويلية المتاحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةالبدائل : سعيد بريبش طبيب سارة  .1

ية المستحدثة لمواجهة الصعوبات التمويلية التي تعاني تناولت هذه الدراسة   عرض بعض البدائل التمويل

 .منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،و هو ما يخدم موضوعنا

 اشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: بوعبداهللا هيبة - 2

حيث  ،تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإشكاليةتتقاطع هذه الدراسة مع موضوعنا فيما يتعلق 

تناولت هذه الدراسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومختلف مصادر تمويلها وواقعها في الجزائر من خالل 

  .تمويلها والعقبات التي تواجهها آلياتمختلف  إبراز

تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة الجزائردور قرض االيج: خالد طالبي - 3  ار في 

والمتوسطة عن طريق قرض اإليجار وتتقاطع مع  الصغيرة المؤسسات تمويل هذه الدراسة تناولت

 اإلطاروكذلك مختلف البدائل التمويلية االخرى حيث تناول الباحث  اإليجار،موضوعنا من حيث قرض 

 وكذا والحديثة، التمويل، التقليدية مصادر مختلف إلى تطرق النظري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثم

 م .ص. م تمويل واقع في األخير تناولو  م، .و .ص المؤسسات تمويل مجال في الدول مختلف تجارب

  .الجزائر في اإليجاري القرضعن طريق 

  تطبيق اتفاقية بازل على تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تأثير :زوبير عياش -4

 تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلشكاليةتتقاطع هذه الدراسة مع موضوعنا من خالل تناولها 

  .ومختلف مصادر التمويل التقليدية
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 finalepفعالية رأس مال المخاطر في تمويل المشاريع الناشئة دراسة حالة : محمد السبتي  - 5

 األخيرتناولت هذه الدراسة تقنية رأس مال المخاطر وتجارب دولية رائدة في مجال التمويل عن طريق هذا 

  .وفصل تطبيقي تناول واقع صناعة رأس مال المخاطر بالجزائر

IX. هيكل الدراسة 

ثالثة  إلى الدراسةتقسيم  إلى إرتأينا ،بجميع جوانب الموضوع واإللمامالمطروحة  اإلشكاليةعلى  اإلجابةقصد 

  :فصول

تمويلها  وٕاشكاليةظري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لنا اإلطار األولحيث تناولنا ن خالل الفصل 

 م.ص.للـ متحديد تعريف موحد  إشكالية إلى األولتطرقنا من خالل المبحث  ،وتضمن الفصل ثالثة مباحث

من خالل  أما .وأهدافهاخصائصها  كما تناولنا. المعتمدة لدى بعض المنظمات والدول اتالتعريف أهموعرض 

في حين المبحث الثالث خصص  ،ت التي تواجههااومختلف العقب أهميتها ،هااتالمبحث الثاني تناولنا تصنيف

المؤسسات مفهوم للتمويل  إعطاءمن خالل  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتمويل  إشكاليةللحديث عن 

محددات تمويل و  ،المصادر التقليدية المتاحةكما وقفنا على مختلف  ته،أهمي وٕابراز الصغيرة والمتوسطة

  .هذه المصادرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق 

الفصل الثاني تحت عنوان تقنيات التمويل الحديثة كبديل فعال في تمويل المؤسسات الغيرة والمتوسطة  أما

تقنية  إلى تطرقنا في كل مبحث ،التمويلية الحديثة األساليببجميع  اإللمامقصد  ،مباحث أربع إلىقسم 

مال المخاطر قرض  رأسوتتمثل هذه التقنيات في  ،المزايا والعيوب ،التمويل آليةمن حيث المفهوم،  ،تمويلية

 اإلشارةمع  بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ،اإلسالميةصيغ التمويل  عقد تحويل الفاتورة، ،اإليجار

  .له بتكارات وعرض تجارب دوليةإلختراعات واإلستغالل األمثل لإلعن طريق االتمويل  إلى

الضوء على الواقع التمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  إللقاءأما الفصل الثالث فقد خصص 

من خالله واقع تقنيات  أبرزنا ،المبحث الثانيأما  األول،من خالل المبحث  ،ومكانتها في اإلقتصاد الجزائري

تناولنا من خالله  ،المبحث الثالث خصص للجانب التطبيقي من الدراسةو  ،التمويل المستحدثة في الجزائر

الضوء على مختلف  وٕالقاءمن خالل تقديمها  ،ستثمارات والتوظيفإلدراسة حالة الشركة المالية للمساهمة ا

  .قييم نشاطهاتنشاطاتها التمويلية و 

X. راسةصعوبات الد:  

وككل األبحاث والدراسات واجهتنا العديد من الصعوبات، تتعلق أساسا بضيق الوقت، وصعوبة الحصول 

على المعلومات فيما يخص دراسة الحالة بحجة سريتها وعدم تاعونهم معنا، كذلك نقص المراجع وتضارب 

  .اإلحصائيات



 

  

  الفصل األول

اإلطار النظري للمؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة وٕاشكالية تمويلها
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  :تمهيد

 حيث تعتبريزداد اإلهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل دول العالم خاصة النامية منها، 

 أساسي كشرط هاحيث يراهن على نجاح، لمختلف االنشطة االقتصادية المحرك األساسيعصب اإلقتصاد و 

في بناء النسيج الصناعي وتنمية تمثل قطاعا محوريا  األخيرةهذه  وأضحت قتصادية،إلمية انللتحقيق الت

  .األخرى االقتصادية  مختلف القطاعات

 لهذا المناسبة والتشريعات السياسات لوضع أساسي عامل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف يعتبر

 مباشرة ةعالق لها التي المعنية األطراف كل لمساعدة ،للتحليل قابلة ةموثوق بينية قواعد بناء بهدف ،لقطاعا

 .اتواجهه التي القضايا لمختلف المناسبة السياسات وضع على والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بقطاع

 ختالفإل نظرا بلد، كل قتصادإ تواجه التي التحديات من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف يبقى كما

   .قتصاديإلوتوجهها ا دولة كل مميزات حسب وهذا المؤسسات، تقسيم في عليها عتمادإلا يتم التي المعايير

لدى  القبولب يحضا موحد تعريف ستخالصإ تواجه التي الصعوبات إلى نتطرق سوف السياق هذا وفي

ثم  ومن المؤسسات هذه تصنيف عليها يستند التي والنوعية الكمية المعايير أهم على التعرف ثم الدول، كل

كما سنتناول اشكالية تمويلها من خالل .والمنظمات البلدان بعض لدى المعتمدة عريفاتالت من جملة إعطاء

  .تسليط الضوء على مختلف مصادر التمويل المتحة لها و العقباتالتي تواجهها

مفهوم وأسس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل المبحث  إلىمن خالل هذا الفصل  سنتطرقوعليه 

  .إلى إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  سنعرض من خاللهاألول والثاني، أما المبحث الثالث 
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  مفهوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:  األولالمبحث 

 المعطاة المفاهيم تعدد يفسر ما وهذا ومتنوعة، متجانسة غير وحدات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمثل

 وحسب البلدان حسب ريفاتهاتع تتعدد لذلك ونتيجة .األمر هذا لمعالجة ودقيقة موحدة طريقة وجود وعدم لها

  .المعايير من مجموعة على عتماداإ الفترات

  تحديد تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  إشكالية:  األولالمطلب 

من خالل هذا المطلب إلى العوامل التي حالة دون تحديد تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة  سنتطرق

  .وكذلك إلى العوامل المعتمدة في تعريفها  ،والمتوسطة

  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتعريف  عوامل اختالف: أوال

 لها تعريف بغياب علمنا إذا خاصة والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات مفهوم تحديد يصعب الحقيقة في

 من مجموعة لتوفر وهذا القطاع، ذابه  والمهتمين الباحثين كل قبل من باإلجماع يحضا شامال وواضحا يكون

 .واألنشطة الدول جميع يوافق الذي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مفهوم تعيق توحيد التي األسباب

 تختلف قد كما النامية، الدول في عنها تختلف المتقدمة الدول في الصغيرة المؤسسات حدود أن نجد إذ

  :ختالف لعاملين أساسيين هما كالتالي إلو يعود هذا ا آلخر، نشاط اقتصادي من

  1يلي ما وتتضمن  :القتصادية العوامل -1

  :االقتصادي النمو مستويات اختالف  - أ

 الصغيرة فالمؤسسات النمو، مستويات ختالفإ و  الدول مختلف بين متكافئالآل التطور في ثلميت 

 كالجزائر نامي كبيرة مقارنة ببلد تعتبر قد صناعي آخر بلد أي أو واليابان ألمانيا أ،.م.و  في والمتوسطة

 بالمؤسسة نسميها أن يمكن فما ألخرى، فترة تتباين من جتماعيإلوا قتصاديإلا النمو شروط أن كما مثال،

 يحدد الذي التكنولوجي المستوى ثرويؤ  الحقة، في فترة متوسطة أو صغيرة مؤسسة تصبح قد اآلن الكبيرة

  2. االقتصادي التطور مستوى في ويعكس التفاوت قتصاديةإلا المؤسسات أحجام بدوره

                                                           

جامعة الوادي، العدد دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تثمين عوامل ا�نتاج، مجلة الدراسات ا�قتصادية والمالية، : كمال دموم -1
 158،ص 2000، سنة 02

ورقة بحث مقدمة ض5من الملتق5ى ال5وطني الث5اني ح5ول  ،"برامج تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر" :حركـات سعيـدة -2
 نوفمبر 14/ 13يومي  عقد، جامعة العربي بن مھيدي، أم البواقي، المن -واقع وآفاق -المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة 

  .05، ص2012
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  : قتصاديةإلا األنشطة تنوع   -  ب

 التي فالمؤسسات آلخر، فرع من ويميزها المؤسسات أحجام في يغير قتصاديةإلا األنشطة تنوع إن

 المجال في تنشط التي وتختلف المؤسسات التجارة، في تعمل التي المؤسسات غير الصناعة في تعمل

 من والمتوسطة الصغيرة تصنيفات المؤسسات أيضا وتختلف وهكذا، خدمات تقدم التي تلك عن التجاري

 أموال لرؤوس تحتاج فالمؤسسات الصناعية المال، ورأس العمالة إلى الحاجة ختالفإل آلخر قطاع

 ال الذي األمر ،ومتخصصة كثيرة مؤهلة عاملة يد إلى وتحتاج فيها، التوسع أو ستثماراتهاإ إلقامة ضخمة

  .بنفس الدرجة األقل على  الخدماتية أو التجارية المؤسسات في يطرح

 ذلك من تعقيدا أكثر تنظيمي هيكل إلى تحتاج الصناعية المؤسسات فإن التنظيمي المستوى وعلى

 تخاذإل بدقة المهام وتحديد المعقدة أنشطتها في مكالتح بغية والخدماتية التجارية المؤسسات في المستخدم

 القرار خاذإتوسهولة  بالبساطة سمتي هيكال والتجارية الخدماتية المؤسسات تستخدم حيث المختلفة القرارات

 .إصداره جهة وتوحد

  :قتصاديإلا النشاط فروع ختالفإ -جـ 

يتخذها الباحثون والمحللون نجد مؤشر النمو اإلقتصادي والذي يعتبر من إن من أهم المعايير التي 

، حيث يختلف النشاط اإلقتصادي وتتنوع فروعه، فالنشاط التجاري 1 المؤشرات اإلقتصادية الكلية الهامة

وتجارة  خارجية تجارة إلى ينقسم اإلمتداد مستوى على وأيضا الجملة، وتجارة تجزئة تجارة إلى ينقسم

 ...الغذائية، التحويلية اإلستخراجية، الصناعات منها عدة فروع إلى ينقسم بدوره الصناعي والنشاط ية،داخل

 ورأس اليد العاملة تعداد بسبب وذلك فروعه أحد أو إليه المنتمية النشاط حسب مؤسسة كل وتختلف إلخ،

 في كبيرة تكون التعدينية قد الصناعة مجال في المتوسطة أو الصغيرة فالمؤسسة لإلستثمار، الموجه المال

  2.الغذائية  الصناعة أو التجزئة تجارة مجال

   :التقنية العوامل -2

 ندماجاإ أكثر األخيرة هذه تكون فحيثما المؤسسات، بين ندماجإلا مستوى في التقني العامل يتلخص

 الكبر، إلى المؤسسات جه حجمتي وبالتالي واحد، مصنع في وتمركزها اإلنتاج عملية توحد إلى هذا يؤدي

 ظهور إلى ذلك يؤدي من المؤسسات كبير عدد على وموزعة مجزأة اإلنتاجية العملية تكون عندما بينما

  .ومتوسطة صغيرة مؤسسات عدة

  

                                                           

 .  21،ص 1998، الدار الجامعية، مصر، "التنمية ا�قتصادية، مفھومھا، نظرياتھا، سياساتھا: "محمد عبد العزيز عجمية  -1
 158كمال دموم، مرجع سابق، ص  -2
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    :السياسية العوامل -3

 مختلف تقديم ومحاولة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بقطاع ومؤسساتها الدولة هتمامإ مدى في ثلمتت

 وعلى ،هذا القطاع ودعم أجل توجيه، ترقية منا طريقه تعترض التي الصعوبات وتذليل اله المساعدات

 واضعي رؤية حسب بين المؤسسات والتمييز حدوده وتبيان التعريف تحديد يمكن السياسي العامل ضوء

  1. القطاع  هذا بشؤون والمهتمين التنموية ستراتيجياتإلوا السياسات

 التعريف معايير تعدد -4

 يستند المعايير التي ختالفإ و  تعدد هو والمتوسطة، الصغيرة للمؤسسات تعدد التعريفات أسباب أهم من

 مجموعة منها كل تضم والتي نوعية كمية وأخرى معايير فنجد ،فهاتصني في القطاع بهذا المهتمين عليها

 عدد تستعمل لكنها ضخمة ستثماراتإ تملك مؤسسات توجد حيث يكمن اإلشكال مختلفة، وهنا مؤشرات

 المعيار ختيارإ في صعوبة نجد وبالتالي المتطورة، التكنولوجيا عتمادها علىإل وذلك العمال من قليل

  2.  حجمها لتحديد المناسب

  ات الصغيرة و المتوسطةستحديد تعريف للمؤسالمعتمدة في المعايير : ثانيا

 التي المعايير تعدد يعترضه غيرة والمتوسطةصؤسسات الللم وشامل جامع تعريف تحديد محاولة إن

 حصة ،المستخدمة األموال حجم، المبيعات حجمو أ/و العمالة حجم فمنها  ،لتعريفاتا هذه إليها تستند

 إلى حتكامإلا على عام إجماع شبه وقع لذلك ، لخإ... المسؤولية، الملكية طبيعة ،السوق في المؤسسة

 األخرى المؤسسات مختلف بينو  بينها الفاصلة لحدودل لوضع إيضاح والمؤشرات المعايير من مجموعة

  المعايير الكمية       -     : في المعايير هذه وتتمثل

      المعايير النوعي -                            

  المعايير الكمية - 1

 المؤسسات ولتميز ،عامة بصفة المؤسسات أحجام لقياس الهامة المؤشرات من الكمية المعايير تعد

 المستويات ختالفإب المعايير هذه وتختلف خاصة، بصفة المؤسسات باقي عن والمتوسطة الصغيرة

 إليها الموجهة هتماماتإلوا والظروف األوضاع وباختالف للدول، جتماعية والسياسيةإلوا قتصاديةإلا

  : وتتمثل فيما يلي ،عموما

  
                                                           

1-  F24، ص2009غير منشورة، جامعة قسنطينة، ، رسالة ماجستير "إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "ھيبة بوعبد 
، رس5الة " إستراتيجيات وتجارب ترقية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دع5م النم5و وتحقي5ق التنمي5ة المس5تدامة"  :رابح حميدة -2

 6، ص2011ماجستير غير منشورة، جامعة فرحات عباس، سطيف،
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  :)حجم العمال(معيار العمالة   - أ

 على ستخداماإ و  نتشاراإ المعايير أكثر من يعتبر و المؤسسة، في المستخدمين األفراد عدد إلى يشير

   1   :بسبب ذلك و ،المستوى العالمي

  ؛ الزمن من لفترة ثباته و العددية الناحية من حصرا األسهل كونه •

  ؛ العمالة بيانات لتوفر المؤسسة نشاط يخص فيما تحصيال األيسر كونه •

  ؛ القطاعية أو الدولية المقارنات إجراء إمكانية •

 .الواحد للقطاع التابعة المؤسسات بين دقيقة مقارنة إجراء إمكانية •

 هناك مؤسسات ألن للمؤسسة الحقيقي الحجم بالضرورة يعكس ال قد وحده المعيار اذبه سترشادإلا أن إال

 اليد على األولى بالدرجة تعتمد مؤسسات نجد حين في ، كبير مبيعات حجم أن رغم قليل عمالة بحجم تمتاز

 تكون المقابل في و عالية جدا، فيها العمالة حجم يجعل مما الحديثة والتقنية اإلنتاج لوسائل فتقارهاإل العاملة

  2 .منخفضة تهاموجودا وقيمة تهامبيعا

   3في بعض الدول  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب معيار عدد العمال تصنيف :)01(الجدول رقم 

  حجم العمالة

  الدولة

  كبيرة  متوسطة  صغيرة

  250≤ 249- 50 49-1  األوروبيتحاد إلا
  ≤100 100- 21 20-1  سويسرا

  ≤ 501 500- 251 250-1  أوم 
  ≤ 501 500- 50 49-1  اليابان

قديلة، م،دراسة حالة مؤسسة .ص.تفعيل المواقع االلكترونية لتحقيق تنافسية الـ م: سهام موسى :المصدر

.3جامعة محمد خيضر بسكرة، ص رسالة ماجستير،  

 
                                                           

تقييم المش5روعات الص5غيرة  :، ورشة عمل بعنوان" وسطة و أھميتھا اOقتصاديةواقع المشروعات الصغيرة و المت"محمد فتحي صقر، -1
 18/22: المنعق5دة ي5ومي القاھرة، ،" ا�شكاليات و أفاق التنمية: "ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي  والمتوسطة،

 .12، ص2004جانفي 
دار حام5د للنش5ر والتوزي5ع  ،"روعات الصغيرة والمتوسطة م5ن اQل5ف إل5ى الي5اءالمش إدارة:" منصور ،شوقي ناجي جواد كاسر نصر، -2

 .42-41ص-، ص2000عمان، 
لتعبئ5ة المي5اه  ڤديل5ة مؤسس5ة حال5ة والمتوس5طة دراس5ة الص5غيرة تنافس5ية المؤسس5ات لتحقي5ق ا�لكتروني5ة المواق5ع تفعي5ل :"س5ھام موس5ى -3

 .03،ص2007/2008التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  علوم في ماجستير ، رسالة"الطبيعية المعدنية
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  النقدي أوالمعيار المالي   -  ب

  .ويتضمن معيار رأس المال المستثمر و معيار رقم األعمال  و كذلك المعيار المزدوج

   : المستثمر معيار رأس المال •

اإلنتاجية  الطاقة تحديد في هام عنصر يمثل ألنه، المؤسسة حجم تحديد في المعاييرالشائعة أحد يعتبرمن

 1للمؤسسة؛

 المستثمر المال رأس معيار على عتمادإلا أن الباحثين بعض يرى العمالة معيار عيوب تفادي أجل من

 الرأسمالية األصولحجم  على تركز التي م.ص.الـ م تنمية لبرنامج بالنسبة خاصة ،فعالية أكثر يكون قد

 صعوبات المعيار العملي لهذا التطبيق يواجه ذلك ومع الميسرة، القروض أو اإلعانات منح تقرير عند

هذا  وٕاغفال ، بصاحبها والممتلكات مؤسسةلل الرأسمالية واألصول األموال بين الفصل صعوبة أهمها عديدة،

 بقيمتها إظهارها في أو عنها اإلفصاح في رغبته عدم أو مال المستثمرال رأس مكونات لبعضاألخير 

 عليها المنشأة لحصول نظرا ثابتة كأصول والمعدات اآلالت لقيمة التقدير الدقيق تعذر جانب إلى الحقيقية،

 أسعار مشاكل بسبب المنشآت أحجام بين الدولية المقارنات إجراء صعوبة باإلضافة إلى ،مختلفة أوقات في

 تكون فقد المعايير؛ تطابق عدم .2 واحدة عملة إلى المختلفة الدول عمالت تحويل الصرف وضرورة

  3العمالة؛ حجم معيار ما استخدم إذا كبيرة أو ومتوسطة المال، رأس لمعيار وفقا صغيرة المؤسسة

 : األعمالمعيار رقم  •

ويستخدم هذا المقياس بصورة كبيرة في الواليات  يستخدم لقياس مستوى نشاطها وقدراتها التنافسية، 

قل ضمن األالتي تبلغ مبيعاتها مليون دوالر على  المؤسساتحيث تصنف  ،وأوروبا األمريكيةالمتحدة 

هذا المعيار تشوبه بعض  أنبالمؤسسات الصناعية غير  أكثرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويرتبط 

السلع  ألسعارالمتواصل  رتفاعإلفي حالة ا ألنه ،المؤسسة أداءالنقائص وال يعبر بصورة صادقة عن حسن 

ولكن  ئهاأدان ذلك نتيجة تطور أعتقاد بإلالمؤسسة، ويسود ا أعمالرقم  رتفاعإ إلىي ن ذلك سيؤداالمباعة ف

تصحيح الصورة عن  إلىقتصاديون إلاأ ولذلك يلج ،السلع المباعة أسعاررتفاع إفي الواقع هو ناتج عن 

خضوع  إلى إضافةسمي، إلوليس ا األعمالالنمو الحقيقي لرقم  ستخدام الرقم القياسي لتوضيحإطريق 

                                                           

والتوزي5ع  للنش5ر النف5ائس اQول5ى دار الطبع5ة ،"المتوس5طة و الص5غيرة للمش5روعات ا�سV5مي المص5رفي التمويل :"بشارات جميل ھبا -1
 26، ص2008عمان، 

 جامعة العربي بن مھيدي، أم البواقي، الجزائر ، رسالة ماجستير غير منشورة،"قرض ا�يجار وإشكالية تمويل م ص م:"سماح طلحي -2
 20، ص2007

 .41ص ، 2005ا�سكندرية، النھضة، دار ،"اQعمال حاضنات " :السالوس السVم عبد ،محمود طارق -3
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ن هذا المعيار ضروري لكنه غير أهذا ما يؤكد و  الفترات الموسمية، إلى األحيانالمبيعات في الكثير من 

 1.كاف

  )العمل/المال  رأسمعيار معامل (المعيار المزدوج  •

 المعيارين من معيار كل أن حيث المال ورأس العمال عدد من كل على المعيار هذا في عتمادإلا يتم

   . نتقاداتإلا هذه من يقلل بينهما فالجمع وبالتالي نتقاداتإلا بعض إليه يوجه بمفرد

.  

المستخدم  المال رأس حجم ويمثل المعيارين بين يمزج الذي (K/L ) العمل / المال رأس معامل وجد لذا

 (L)  العمال عدد على(K)  الثابت المال رأس بقسمة ويحسب ،(L ) العمل من الواحدة للوحدة بالنسبة

  .المؤسسة في واحد عامل لتوظيف الالزمة ستثمارإلا كمية يعني والناتج

 الحال هو كما المال رأس بقلة تتميز التي القطاعات في منخفضا)  (K/Lالمعيار هذا يكون ما وغالبا

 تحتاج التي والعمالقة الكبرى الصناعية للمؤسسات القطاعات في ومرتفعا ،ؤسسات الصغيرة والمتوسطةللم

 حد فوضع القصور أوجه بعض من وايخل ال المعيار هذا أن العالي إال الفني التقدم وذات كبير مال رأس

 جديدة أعدادا توظف أن م .ص .م بعض رفض إلى يؤدي ماراتثستإلل معين رقم بجانب للعمالة أقصى

 كالقروض لدعمها الحكومة برامج بعض من انهمن حرما خوفا وهذا إليهم حاجتها رغم العمال من

على سبيل البطالة، ولذلك حجم من في التخفيف مساهمتها تخفيض إلى يؤدي مما الفنية، والمساعدات

  .وحده  المال رأس على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعريف بقصر يقضي تعديال الهند أجرت المثال،

  : اإلنتاج وقيمةمعيار حجم  -جـ 

 المؤسسات فإن المعيار لهذا المال، وطبقا رأس أو العمل معيار مع المعيار هذا البعض يستخدم

 كما والكبيرة، بالمؤسسات المتوسطة مقارنة والقيمة الكمية حيث من إنتاجها بصغر تتسم الصغيرة الصناعية

 من، المناسبة والتكلفة بالجهود األسواق الخارجية إلى النفاذ على قدرتها لعدم المحلية باألسواق ترتبط أنها

 التعديل يتطلب لكونه منفردا المعيار ستخدام هذاإ يصلح ال الوقت نفس وفي المنافسة، عتباراتإ إلى إضافة

                                                           

 المعم5ول معوق5ات الجزائ5ر ب5ين ف5ي والمتوس5طة الص5غيرة للمؤسس5ات البن5وك تموي5ل إش5كالية"  :سعيد بريبش، عبد اللطي5ف بلغرس5ة  -1
جامع5ة  ، ورقة بحث مقدمة ضمن ملتقى دول5ي ح5ول متطلب5ات تأھي5ل المؤسس5ات الص5غيرة والمتوس5طة ف5ي الجزائ5ر،"المأمول ومتطلبات

 .320ص ،2006أفريل 18/ 17الشلف، الجزائر، المنعقد يومي  حسيبة بن بوعلي،

 عدد العمال/رأس المال الثابت = معامل رأس المال 
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 للتمييز السنوي اإلنتاج على يعتمد الحالة هذه وفي 1. التضخم ومعدالت األسعار لتغيرات وفقا باستمرار

  .2الخدمي و التجاري في القطاع إال يصلح اله أن إال الكبيرة، والمؤسسات م .ص.م بين

  : المضافة القيمة معيار -د 

هذا  ويصلح الوسيطة المستلزمات قيمة ستبعادإ بعد المؤسسة إنتاج صافي المضافة بالقيمة يقصد

 وقيمة السنوية أوالمبيعات اإلنتاج قيمة حساب يمكن حيث الصناعي النشاط مجال في للتطبيق المعيار

 هذا المختلفة، والقطاعات األنشطة بين المقارنة إجراء في يصلح ال اإلنتاج، ولكنه في المستلزمات الداخلة

  3.المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  حالة في المضافة والقيمة المستلزمات تكلفة صعوبة حساب جانب إلى

   :لنوعيةا المعايير  - 2

 ستخدامإ أن حيث والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات تعريففي  كبيرة أهمية ذات لنوعيةا المعايير تعتبر

 لهاته قتصاديةإ  جتماعيةإ مقاربة إجراء خاصة عند عملي وغير مضلّ  يكون قد لوحدها الكمية المعايير

 أكثر وبالتالي وتفصيال دقة أكثر يعتبر نوعيةكمية و معايير  على يعتمد تعريف وضع فإن لذلك المؤسسات،

  :أهمها النوعية المعايير من العديد ويوجد ،4 مالئمة

  المعيار القانوني . أ

 فشركات  تمويلها وطريقة فيها المستثمر المال رأس وحجم طبيعة على للمؤسسة القانوني الشكل يتوقف

 الصغيرة المؤسسات تشمل اإلطار هذا وفي، األفراد شركات مع مقارنة كبيرا رأسمالها يكون ما غالبا األموال

 البسيطة التوصية شركات والتضامنية العائلية المؤسسات،األفراد  مؤسسات عدة أشكال منها والمتوسطة

  5.  والحرفية اإلنتاجية الصغيرة والمهن الشركات، والمحاصة باألسهم

 التنظيمي المعيار  . ب

 : التالية الخواص من أكثر أو بخاصتين تسمتإ إذا المعيار لهذا وفقا ومتوسطة صغيرة تعتبرمؤسسة

 المال؛ رأس مالكي قلة  -                                   واإلدارة الملكية بين الجمع - 

                    اإلنتاجية؛ الطاقة حجم صغر  -         للتمويل المحلية المصادر على كبير وبشكل اإلعتماد -

  .كبير حد إلى محلية  -        ؛محددة خدمة أو سلعة في وتركزه اإلنتاج نطاق ضيق -
                                                           

، مداحل5ة ض5من الملتق5ى "ي المشروعات الصغيرة و المتوس5طةإعادة منھج التفكير لدى مالك: "نذير عبد الرزاق، أحمد الصغير قراوي -1
 .55،ص2004أفريل  13/ 12، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،المنعقد يوميم.ص.م الدولي الثاني حول حركية تسيير

 14مرجع سابق، ص محمد فتحي صقر، -2
 26ھيبة بوعبد F ، مرجع سابق، ص -3
، دار النھض555ة العربي555ة، حل555وان "س م555ال المخ555اطر ودورھ555ا ف555ي ت555دعيم المش555روعات الناش555ئةمؤسس555ات رأ: "وف555اء عب555د الباس555ط  -4

 .17، ص2001مصر،
 .321بريبش،بلغرسة، مرجع سابق، ص -5
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  :ستقالليةإلا معيار -ج 

 وظائف تسير على لمشرفا المسير هو المالك يكون حيث والتسيير اإلدارة باستقاللية األمر يتعلق

 خاصة الغير تجاه واإللتزامات الكاملة للنتائج المسؤولية ويتحمل ، القرارات تخاذإ يتولى الذي فهو ،المؤسسة

 على غالبا والمتوسطة الصغيرة تعتمد المؤسسات لذلك ، اقتصادي أي عن المشروع ستقالليةإ خالل من

  1.  متخصص داريإ هيكل على عتمادإلا بدل الشخصية دارةإلا

   :الملكية معيار -د

 مالكه واإلدارة، أي مدير المشروع الملكية بين بالجمع تّتسم كانت إذا ومتوسطة صغيرة المؤسسة تصنف

 الصغيرة أن معظم المؤسسات كما الجماعية، الملكية حال في المال رأس مالكي عدد قلة األقل على أو

  2.الخاص للقطاع تابعة والمتوسطة

   :السوقية الحصة معيار - هـ 

 وصغر اإلنتاج حجم صغر بسبب محدودة والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات السوقية الحصة عادة تكون

 نوع أي فرض على غير قادرة المؤسسات هاته يجعل ما وهذا عامة، بصفة المال رأس وحجم اإلمكانيات

 3.الكبرى المؤسسات عكس السوق في حتكارإلا من

   :النشاط محلية معيار - و

 نشاطها تمارس ال وأن فيه، معروفة تكون واحد أومكان منطقة على المؤسسة نشاط يقتصر به أن نعني

   4 .المنطقة في إليه تنتمي اإلنتاج الذي قطاع في نسبيا صغير حجما تشكلو  فروع، عدة خالل من

   :معيار مستوى التكنولوجيا -ي

تعتمد معظم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تقنيات تكنولوجية بسيطة غير معقدة فهي مؤسسات 

مستويات عالية من كثيفة العمال نسبيا ونادرة رأس المال نسبيا، عكس المؤسسات الكبيرة التي تستعمل 

  5.التكنولوجيا في آليات اإلنتاج

  

                                                           

 .22، مرجع سابق، ص"قرض ا�يجار وإشكالية تمويل م ص م: "سماح طلحي -1
س55ة الجامعي55ة للدراس55ات والنش55ر والتوزي55ع، بي55روت، الطبع55ة ، المؤس"إدارة و تنمي55ة المؤسس55ات الص55غيرة والمتوس55طة : "نبي55ل ج55وادة -2

 .34،ص2007اQولى،
، ايت5راك للنش5ر والتوزي5ع الق5اھرة، الطبع5ة اQول5ى "المؤسس5ات الص5غيرة والمتوس5طة ومش5كVت تمويلھ5ا : "رابح خوني، رقية حساني -3

 .22، ص 2008
،      1993مرك55ز جامع55ة الق55اھرة للتعل55يم المفت55وح، الق55اھرة، مص55ر،  ، مطبع55ة"إدارة المش55روعات الص55ناعية الص55غيرة : " س55مير عV55م -4

 . 08ص 
، رس55الة ماجس55تير غي55ر "التموي55ل المص55رفي للمؤسس55ات الص55غيرة والمتوس55طة مس55اھمة الق55رض الش55عبي الجزائ55ري: " ليل55ى لوOش55ي -5

 .12، ص2003منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند بعض الدول والمنظمات :المطلب الثاني 

قـد  كمـا أخـرى، إلـى دولـة مـن تختلـف قـد م.ص .م تعريـف فـي المسـتخدمة المعـايير فـإن سـبق ممـا نطالقـاإ

مـع  لـذا فمـن الضـروري تكييـف هـذه المعـايير، للدولـة المحلـي اإلطـار فـي آخـر إلـى قطـاع مـن تختلـف

 تكتـل أو دولـة كـل مميـزات حسـب وهـذا ،جتمـاعي السـائد فـي كـل بلـدإلوا قتصـاديإلخصوصـيات النظـام ا

  .والمنظمات الدول بعض في التعارف من لمجموعة التعرض سنحاول هذا ولتوضيح ،قتصاديإ

  لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبعض المنظمات الدولية تعريف  :أوال

يميز البنك الدولي عن طريق فرعه المؤسسة الدولية للتمويل ما بين ثالثة  : تعريف البنك الدولي -  1

  :أنواع من المؤسسات هي 

وٕاجمالي أصولها أقل من  10وشروطها أن يكون عدد موظفيها أقل من  :المؤسسة المصغرة –

  .دوالر أمريكي ونفس الشرط السابق ينطبق على حجم المبيعات السنوية 100.000

مليون دوالر  3موظفُا و تبلغ أصولها أقل من  50و هي التي تظم أقل من  :المؤسسة الصغيرة –

  .ات السنويةأمريكي و كذلك الحال بالنسبة لحجم المبيع

 15موظف أما أصولها فهي أقل من  300و يبلغ عدد موظفيها أقل من  :المؤسسة المتوسطة –

  1. مليون دوالر أمريكي و نفس الشيء ينطبق على حجم المبيعات السنوية

 : يصنف المؤسسات كالتالت :unido) ( الصناعية للتنمية المتحدة األمم لجنة - 2

 فردا؛ 19 إلى 15 من بها يعمل التي هي الصغيرة المؤسسة  -

 فردا؛ 99 إلى 20 من بها يعمل التي هي المتوسطة المؤسسة  -

  2.فردا 99 من أكثر بها يعمل التي هي الكبيرة المؤسسة -  

عامال  19 من أقل توظف التي تلك أنها على الصغيرة تعرف المؤسسة :تعريف صندوق النقد الدولي  - 3

أكثر  توظف التي فهي الكبيرة المؤسسة أما ، عامال 50 و 20 مابين توظف التي هي و المتوسطة

  3. ي مقارنة بغيرهاعال نمو إحتمال ذو م المبدعة.ص.الـ مأيضا أن القول يمكن عامال، كما 50 من

  

                                                           

، أطروحة دكت5وراه دول5ة  جامع5ة "الصغيرة و المتوسطة وسبل دعمھا وتنميتھا، دراسة حالة الجزائرواقع المؤسسات : "عثمان لخلف  -1
 .11، ص2004الجزائر، 

  ا�س5كندرية مص5ر، والتوزيع، للنشر العلمي المكتب ،" المحلي المجتمع لتنمية كمدخل الصغيرة الصناعات :"محمد الرسول عبد سعد -2
 .19، ص1998

، أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة العربي "على تمويل م ص م،حالة وOية أم البواقي2تاثير تطبيق اتفاقية بازل: " زوبير عياش -3
 .22، ص2012بن مھيدي أم البواقي،



لنظري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إشكالية تمويلھا:         الفصل ا�ول        ا%طار ا

 

 

12 

  : تعريف منظمة العمل الدولية - 4

غالبا  تتألفوالتي  وحدات صغيرة جدا، مضتلك التي ت أنهاعلى  م.ص.الـ متعرف منظمة العمل الدولية 

بعضهم يعتمدون في العمل على العائلة والبعض  أنحيث  من منتجين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص،

مال ثابت وصغير، وتستخدم تقنية  برأسومعظم هذه المؤسسات تعمل  حرفيين، أو عماال يستأجرقد  األخر

  .ل غير مستقرة ذات مستوى منخفض وعادة ما تكتسب دخال غير منظم وتوفر فرص عم

  تعريف بعض الدول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: ثانيا

  األمريكيةتعريف الواليات المتحدة  - 1

 كل رؤية حسب األمريكية المتحدة الواليات في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعاريف وتتباين تتنوع

 بحسب وأيضا جتماعي،إلوا قتصاديإلا دوره وحسب الحساس، القطاع لهذا هيئة أو بنك أو منظمة

  بأنها 1953 لسنة Small Business – قانونها حسب تعرفها وأهميتها، حيث المختارة التصنيفات

تسيطر على مجال العمل الذي تنشط في  ال حيث مستقلة بطريقة وٕادارتها متالكهاإ يتم التي المؤسسة تمثل"

  :، وتم تصنيفها حسب الجدول التالي 2التسييرهو طريقة ها أن العامل المحدد األساسي في تعريف 1. نطاقه

  للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة األمريكيالتعريف يوضح ) : 02( الجدول رقم

  أنواع المؤسسات
  المعيار المعتمد

  مليون دو'ر أمريكي كمبيعات سنوية 5لى إ 1من   المؤسسات الخدمية والتجارة بالتجزئة

  مليون دو'ر أمريكي كمبيعات سنوية 15 إلى 5من   مؤسسات التجارة بالجملة

  عامل أو أقل 250عدد العمال   المؤسسات الصناعية

  23ص ،مرجع سابقزوبير عياش، :المصدر 

نستنتج من الجدول ان المؤسسة الصغيرة  والمتوسطة حسب معيار رقم االعمال في أمريكا تعادل 

  .مؤسسة كبيرة في الدول النامية كالجزائر مثال 

                                                           

تموي5ل المش5روعات  :، ال5دورة التدريبي5ة الدولي5ة ح5ول"ماھية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطورھا في العالم: "إسماعيل شعباني  -1
 .02ص 2003ماي  28-25 سطيف،الجزائر، جامعة فرحات عباس، الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورھا في ا�قتصاديات المغاربية،

جامع5ة  رس5الة ماجيس5تير غي5ر منش5ورة، ،"ترقية أساليب و صيغ تمويل المؤسس5ات الص5غيرة والمتوس5طة ف5ي الجزائ5ر " :رابح خوني -2
 .12، ص2003-2002 باتنة،الجزائر، الحاج لخضر،
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  : األوروبي التعريف المعتمد في اإلتحاد - 2

حاولت دول اإلتحاد األوروبي من خالل إتفاقية اللجنة األوروبية المتعلقة بتعريف المؤسسات الصغيرة 

ومجموع    رقم األعمال السنوي ،عدد العمال:  والمتوسطة وضع تعريف يعتمد على ثالثة معايير تتمثل في

 1 :ويمكن توضيحه في الجدول التالي 01/01/2005والذي تم إعتماده إبتداءا من  ،الميزانية

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب اإلتحاد األوروبي): 03(الجدول رقم 

  الشكل القانوني  مجموع الميزانية  األعمال السنوي رقم  عدد العمال  حجم المؤسسة

    مليون    2أقل من   مليون   2أقل من   09إلى  01من   مؤسسة مصغرة
تمتاز  مؤسسة

باإلستقاللية في 
  التسيير

  ماليين 10أقل من   ماليين 10أقل من   49إلى  10من   مؤسسة صغيرة
  مليون  43أقل من   مليون 50أقل من   249إلى  50من   مؤسسة متوسطة

  مليون 43أكثر من   مليون 50أكثر من   250اكثر من   مؤسسة كبيرة

  .25ص  ،مرجع سابقرقية حساني ،رابح خوني :المصدر

  :تعريف اليابان للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  - 3

 وعدد العمال، المال رأس أو االستثمارات إجمالي : معيارين على م .ص .مـ ل تصنيفها في اليابان تعتمد

الثالث من  عدل فيآخر حيث عرف القانون الذي  إلى قطاع من يختلف المعيارين هذين تطبيق درجة لكن

  : لجدول التالياعلى الشكل الذي يوضحه  م.ص.ـ مال 1999ديسمبرمن عام 

  يوضح تعريف اليابان للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ) :04(جدول رقم             

  عدد العمال  )مليون ين(رأس المال   القطاع

  عامل أو أقل 300  أو أقـل 300  والقطاعات األخرى الصناعة

  عامل أو أقل 100  أو أقـل 100  مبيعات الجملة

  عامل أو أقل 50  أو أقـل 50  مبيعات التجزئة

  عامل أو أقل 100  أو أقـل 50  الخدمات

، مطبعة مركز جامعة القاهرة للتعليم "إدارة المشروعات الصناعية الصغيرة :"سمير عالم :المصدر

  .04، ص 1993 مصر، المفتوح، القاهرة،

                                                           

  .25ص مرجع سابق، ،" المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشكVت تمويلھا :"رابح خوني، رقية حساني -1
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 : - asean-  آسيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  جنوب شرقتعريف بلدان  - 4

   تعتمد بلدان جنوب شرق آسيا في تعريفها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دراسة حديثة حيث قام

وأصبح هذا التصنيف متعرف به  ،بتصنيف يعتمد وبصفة أساسية على معيار العمالة -بروش و هيمنز -

  :1التصنيف هو كالتالي هذاويأتي  ،لدى هذه الدول

  شرق آسياجنوب تصنيف بروتش وهيمنز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإتحاد بلدان : )05(الجدول رقم
  عدد العمال  النوع

  عمال 10إلى  1من   مؤسسة صغرى

  عامل 49إلى  10من   مؤسسة صغيرة

  عامل 99إلى  49من   مؤسسة متوسطة

  عامل 100أكثر من   مؤسسة كبيرة

 ،الدار الجامعية ،"إقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة :"عبد المطلب عبد الحميد :المصدر

  .24:ص ،2009 ،اإلسكندرية

 :بريطانياتعريف  - 5

 أو بشرطين تفي التي المؤسسة نهاأ على 1985 سنة صدر الذي البريطاني الشركات قانون عرف لقد

 2 :التالية  الشروط من أكثر

 ؛مركيأدوالر  مليون 14 عن يزيد ال سنوي التداول حجم •

 ؛أمريكيمليون دوال ر   مليون 65.6 عن يزيد ال مستثمر مال رأس حجم •

 .موظف 250 عن يزيد ال والموظفين العمال عدد •

 : والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات مصر تعريف - 6

 3  : أهمها ومن التعريف عنها الصادرة الجهة حسب مصر جمهورية في عريفاتالت تعددت

 وبالنسبة ، عامال 50 أقل من العمال وعدد جنيه مليون 1.4 رأسمال الصناعية التنمية بنك حدد فقد

 ألف 500المعدات رأسمال و عامل 100 إلى 10 من العمال عدد حدد فقد المتخصصة القومية للمجالس

                                                           

 .24، ص2009الدار الجامعية، ا�سكندرية، مصر،  ،" إقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة: " عبد المطلب عبد الحميد -1
 25نبيل جوادة، مرجع سابق،ص -2
  2005ا�سكندرية مص5ر، الجامعة شباب مؤسسة ،"المحلية التنمية في ودورھا الصغيرة الصناعات :"سيد أحمد أبو د عبده،السي فتحي -3

 .56ص
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 حالة في جنيه ألف 200 إلى يصل قد جنيه و ألف 50 حدد فقد للتنمية االجتماعي صندوق أما ، جنيه

  .المشروع من مستفيدين أربعة من أكثر اشتراك

    : والمصغرة والصغيرة المتوسطة للمؤسسات الجزائر تعريف  - 7

 المؤسسات تعريف ديدحت إشكالية تواجه ومازالت التي واجهت النامية الدول إحدى الجزائر تعتبر

خذت الجزائر أ 2000في جوان " la charte bologne"وبعد تبني ميثاق  والمصغرة، الصغيرة، المتوسطة

 خالل من المؤسسات من النوع الجزائر هذا عرفت وقدم   .ص.في تحديد تعريف م  األوروبيةبالمعايير 

 التوجيهي القانون والمتضمن 12/12/2001:ل الموافق 1422 رمضان 27 في المؤرخ 01/ 18القانون رقم

 إلنتاج مؤسسة كل انهالقانونية بأ طبيعتها كانت مهما":  4المادة  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ترقيةل

  1 :بـ  تعرف أو الخدمات/و السلع

 ؛عامل 250 إلي 1 من تشغل •

 ؛دج مليون 500 من أقل السنوية تهايرادإ و  جد مليار 2 من أقل السنوي أعمالها رقم •

 ىأخر  مؤسسات مجموعة أو مؤسسة قبل من مالها رأس اليمتلك بحيث المالية ستقالليةإلبا تتمتع •

 2 . 25٪عن  يزيد أو يساوير بمقدا

  :التالي الجدول حسب حدى على مؤسسة كل القانون، نفس من 7.6.5 المواد من كل صنفت وقد

 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسط  في الجزائر) : 06(جدول رقم 
  المعيار
  الصنف

  عدد العمال
  ) عامل( 

  السنوي األعمالرقم 
  ) مليون دج( 

  السنوية اإليرادات
  ) مليون دج( 

  10قل من أ  20قل من ا  09الى  01من   مؤسسة مصغرة

  100قل من أ  200قل من أ  49الى  10من   مؤسسة صغيرة

  500 إلى 100من   2000 إلى 200من   250 إلى 50من   متوسطة مؤسسة

التوجيهي المتضمن القانون  01/18من القانون 7،6،5عتمادا على المواد إالطالب  إعدادمن : المصدر 

  .06ص ،12/12/2001المؤرخ في ، م. ص .م الـلترقية 

                                                           

المتض55من الق55انون الت55وجيھي لترقي55ة المؤسس55ات الص55غيرة و المتوس55طة، الجري55دة الرس55مية  01/08، الق55انون 07 إل55ى 05الم55واد م55ن  -1
 .5، ص  2001ديسمبر  15،الصادرة في  77للجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد

 .06 نفس المرجع، ص -2
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من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة  7.6.5.4الواردة في المواد  التعريفاتنالحظ من خالل     

ستخداما إ المعايير شيوعا و  وهي أكثر ،لتعريفهاعلى عدد العمال وعلى المعيار المالي  اعتمادهإوالمتوسطة 

  .ستقالليةإلالمعيار التنظيمي وهو ا إلىضافة إ

وفقا  وذلك ، ومعاملهما المال ورأس العمل معياري على تعتمد تقريبا عريفاتالت جميع أن القول وخالصة

 م. ص.مـ فيها ال باتت والتي الجديدة العالمية للمتغيرات نظرا لكن، دولة كل في قتصادإلل المحلية للظروف

 متالكإلوتسابقها  المشاريع تدويل من ذلك عن نجم ما ،يةالعالم سواقاأل في تهامنتجا تسويق على قادرة

 ، ظل المنافسة في السوق من أكبر حصة على للحصول كبيرة ندماجاتإ و  تحالفات وٕاقامة ،جدا عالية تقنيات

 والمستوى اإلنتاجية الطاقة حجم يكونبالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  خاصة معايير وضع األجدر من فإنه

  .نشاط وكل قطاع لكل وفقا تصنيفها التكنولوجي أساس

  وأهدافهاخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  :المطلب الثالث 

تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الخصائص تجعلها محل إهتمام من طرف الباحثين 

  :  نتعرض ألهم هذه الخصائص فيما يلي ،للمستثمرين جذاب ستراتيجيإوكخيار 

  يجابية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلالخصائص ا :أوال

   اإلنشاءسهولة  - 1

 مشروعا يقيم أن علمية التهمؤ  يملك يكن لم لو ىتح عادي شخص أي بإمكان هنأ إلى راجع وهذا

 شك دون من سيكون متوسطة أو مؤسسة صغيرة فإن تأسيس مالك عدة هناك كان إن تىحو  به، اصخا

 واألوراق التراخيص على الحصول المؤسسات يستطيعون هذه فأصاحب كبيرة، مؤسسة إنشاء أيسرمن

  1.  دةقمع ووثائق إلى دراسات الحاجة وبدون تذكر، صعوبات دون من الالزمة

 والتسيير اإلدارةسهولة  - 2

 اإلدارة ألساليب ستعمالهاإ و  التنظيمي هيكلها لبساطة نظرا اإلدارة بسهولة المؤسسات من النوع هذا يتميز

 معظم في تتجسد لكون اإلدارة وهذا العمل، لسير والمعطلة المقيدة للوائح دو وج وال معقدة الغير والتسيير

 ألغراض المركزية بين التوفيق يضمن ما وهذا بالمرونة تتسم إذا فهي ، مالكها شخصية في األحيان

                                                           

 .79، ص2005 اQردن، الطبعة اQولى، ل للنشر،عمان،، دار وائ" إدارة اQعمال الصغيرة:" سعاد نائف البرنوطي -1
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عكس المؤسسات الكبيرة التي تتميز بتعدد   ،1 سرعة التنفيذ ألغراض الالمركزية وبين والرقابة التخطيط

  2. تخاذ القرار وتعدد المستويات اإلدارية مما يجعل القرار يستغرق وقتا طويال نسبياإمراكز 

   العالية المرونة - 3

 أو التسويق أو اإلنتاج سياسات في كان سواء ،التغيير على والقدرة عالية بمرونة م. ص .مـ ال تتمتع

 العقبات على التغلب يساعد على بما تردد وبدون بسرعة التغيير ومواجهة ،العاملة القوة تركيب أو التمويل

 سياسات وتبني التغيرات والمستجدات مواكبة على قدرة أكثر أنها أي ،3قتصادية الصعبةإلاالت الحا في

  .الكبيرة المؤسسات عكس على جديدة

  واإلبداع التجديد - 4

 والذي ،الجديدة ختراعاتإللألفكار وا الرئيسي المصدر والمصغرة والصغيرة المتوسطة المؤسسات تعتبر

 حرص على ناتج وهذا لعالم،ا في ختراعإلا براءات ومعظم ألهم المؤسسات هذه ملكية هو مالحظته يمكن

  4 . باألرباح عليهم تعود التي الجديدة األفكار بتكارإ على المؤسسات هذه أصحاب

   قتصاديةإلاضطرابات إلالقدرة على مقاومة ا - 5

 يؤدي الطلب زيادة حالة في إذ ،المختلفة قتصاديةإلا الظروف مع التكيف على القدرةب م.ص.تتميز الـم

على  العالية والمرونة القدرة لها فإن قتصاديإلا الركود حالة في أما االستثمار، على قدراتها زيادة إلى ذلك

 ذلك يعود ،غيرها من قتصاديةإلا ضطراباتإلا مقاومة أكثر السائدة الظروف مع والتأقلم اإلنتاج تخفيض

 تأثرا أقل تكون وبذلك ،المالي االستثمار فيها يقل التي الديناميكية في القطاعات ستثمارإلا ختيارهاإل

  5. األموال رؤوس بقلة تتسم التي قتصاديإلا الركود وفترات تتالءم أنها حيث المالية، باألزمات

   التمويل في الداخلية الموارد على عتمادإلا - 6

 مصادر من متهمؤسسا تمويل إلي يلجئون من مالكها الكثير أن نجد المؤسسات هذه حجم صغرل نظرا

 يقتصر نهإف خارجية مصادر من قتراض األموالإ أو ستقطابإ في رغب إذا أما عائلية، أو فردية داخلية

 وذلك وصعبا، نادرا جد يكون والبنوك من قتراضإلا إلي تجاهإلا أن يعني وهذا واألصدقاء، األقارب على
                                                           

 .67ص   2006عمان، دار حامد لننشر والتوزيع، ،" الريادة و إدارة اQعمال الصغيرة:" عبد الستار محمد العلى، فايز صالح النجار -1
   23، ص1993، مطبعة مركز جامعة القاھرة للتعليم المفتوح، القاھرة، مصر، " إدارة المشروعات الصناعية الصغيرة :"سمير عVم  -3
 .07، ص1999، مؤسسة شباب الجامعة ا�سكندرية،"إدارة المشروعات واQعمال صغيرة الحجم:" فريد راغب النجار -3
 المؤسس5ات تنافس5ية وت5دعيم Oبتك5اروا ا�ب5داع وتش5جيع حماي5ة ف5ي اOخت5راع ب5راءة دور "رحم5اني، أس5ماء عنت5ر، ب5ن الرحم5ان عب5د -4

الجزائر،المنعق5د  والمتوس5طة،جامعة الص5غيرة للص5ناعات الخ5امس العرب5ي الملتق5ي ض5من  مداخل5ة ،"الجزائ5ر حال5ة والمتوسطة الصغيرة
 01،ص2010مارس 14/15 يومي

 .23مرجع سابق، ص  :وفاء عبد الباسط -5
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 على للحصول الالزمة الضماناتو  البنكية الملفات تقديم على المؤسسات هذه أصحاب قدرة عدم بسبب

 1.القروض 

   نتشار الجغرافيإل محدودة ا - 7

 كبير بشكل معروفة وتكون ، النشاط جهوية أو محلية تكون والمتوسطة الصغيرة المؤسسات معظم إن

 الموارد تثمين إلى يؤدي ما وهذا المحلي، المجتمع حتياجاتإ لتلبية تقام حيث ها،ب تعمل التي المنطقة في

 محليا لألفراد والخدمات المنتجات وتوفير البطالة مشكلة على والقضاء ،مثلأ ستغاللإستغاللها إ و  المحلية

 في إقامتها في كبيرة إمكانية هناك يخلق مما حجمها بصغر تتميز هذه المؤسسات فإن أخرى ناحية ومن

 2 .فيه المرغوب النشاط مع تتالءم منطقة بأي في إنشائها مشاكل توجد ال أنه أي المواقع، مختلف

  والسوق للعمالء التفصيلية المعرفة - 8

 ودراسة تحليل ثم، التفصيلية حتياجاتهمإ على التعرف الممكن من تجعل للعمالء الشخصية إن المعرفة

 عكس حتياجاتإلوا الرغبات في تغيير ستجابة أليإلا سرعة وبالتالي المستقبل، في تطورها تجاهاتإ

 ما وهذا  حتياجاتإل تلك لمعرفة الكثير لفهاكت قد معمقة، سوقية لدراسات تحتاج التي الكبيرة المؤسسات

  3 .عموما يلالمح وللمجتمعقربا للسوق  أكثر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات يجعل

   اإلنتاجيةالكفاءة و الفعالية  - 9

 المؤسسات الكبيرة، مثل بكفاءة العمل من اإلنتاج عملية في الحديثة لتقنياتم  ل.ص.م الـ ستخدامإ ساعد

 وتوصيل المميزة لخدماتاتقديم  على التنظيمي والهيكل تكوينها متطلبات بساطة بفضل قادرة فانها ولهذا

 خالل من سريعة وعالية عوائد تحقق حيث ،الكبار منافسيها من وأكفئ أفضل بشكل للمستهلكين منتجاتها

 السوق والمتغيرات بحركة السريع إحساسها عن فضال نسبيا، قصير وقت في نجازإلوا األداء على قدرتها

 رغبات وٕاشباع لمالكيها جتماعيةإلوا قتصاديةإلا األهداف تحقيق على قدرتها أخرى جهة ومن ،4الطارئة 

  5. كبير بشكل الزبائن حتياجاتإ و 

                                                           

 منش5ورة جامع5ة غير ماجستير رسالة ،"الجزائر حالة :النامية الدول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتطوير إنشاء :"نادية قويقع -1
 . 20ص ، 2001الجزائر،

 وتط5وير الجيد حول التسيير الدولي مداخلة ضمن الملتقى ،" والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التنافسية القدرة تعزيز :" زايري بلقاسم -2
 .7 ص ، 2003 جوان 5الجزائر، جامعة الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المؤسسات

   2002دارالص5فاء للنش5ر والتوزي5ع، الطبع5ة اQول5ى، عم5ان، اQردن،  ،" إدارة اQعمال التجاري5ة الص5غيرة:"توفيق عبد الرحيم يوسف -3
 . 36ص 

 .15 ص ، 1999 القاھرة، والتوزيع، للنشر الغريب دار ،" الصغيرة للمنشآت العصرية المفاھيم " :السلمي علي -4
رس55الة  ،" واOتص5ال ف5ي تس5يير العVق5ة م5ع الزب5ون بالمؤسس5ات الص5غيرة والمتوس5طة ا�عV5مدور تكنولوجي5ات "  :زين5ب ب5ن ترك5ي -5

 .16، ص2008 بسكرة، ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر،
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  المناولة -10

من  بمجموعة األولى قيام خالل من وهذا الكبيرة للمؤسسات الدعم وسائل من وسيلة م .ص .الـ م تمثل

     1:  في التعاون أشكال وتتمثل الثانية، لخدمة التعاون إطار في المهام

 وسيطا إحداها إنتاج يكون التي المنتجة المؤسسات تجمع التي العالقة طريق عن يتم :المباشر التعاون •

 ؛ الصناعة تنمية على يعملو  عمل فرص خلق في يساهم التعاون من الشكل أن هذا حيث آخر، إلنتاج

 عمل في التخصص مبدأ بترسيخ م .ص .ـ ملل التعاون من النوع هذا يسمح :المباشر غير لتعاون •

 .والفنية اإلدارية تهاحدود إمكانيا في معين،

  اإلبداع -11

رتفاع قدرة أصحابها على إلرتفاع قدرتها على اإلبداع وذلك إب تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قتراح وٕابداء الرأي إلاإلبداعات الذاتية في مشروعاتهم، باإلضافة إلى ذلك فإنها تشجع عمالها على ا

  2.اآلخرينستفادة من مقترحات العمالء وتجارب إلوا

 مركز التدريب الذاتي  -12

عتمادها أساسا على أسلوب التدريب أثناء العمل إلتتسم هذه المؤسسات بقلة التكاليف الالزمة للتدريب 

بمعنى أنها تعتبر مركزا ذاتيا للتدريب والتكوين لمالكيها والعاملين فيها، وذلك جراء مزاولتهم لنشاطهم 

ول على المزيد من المعلومات والمعرفة، وهو الشيء الذي اإلنتاجي باستمرار، وهذا ما يساعدهم على الحص

وٕاعداد أجيال من  ،ستثمارية جديدة وتوسيع نطاق فرص العمل المتاحةإينمي قدراتهم ويؤهلهم لقيادة عمليات 

قبال، وهي بهذا المعنى تعد منبتا خصبا لتنمية المواهب  المدربين للعمل في المؤسسات الكبيرة مست

تقان وتنظيم  المشاريع الصناعية و إداراتهابإلواإلبداعات وا  3. تكارات وٕا

  العمل /إنخفاض مستويات معامل لرأس المال -13

حيث تتخصص المشروعات الصغيرة عادة في عدد محدود من عمليات التصنيع مما يتيح لها إستخدام 

العمل نسبيا في /ويؤدي هذا بدوره إلى إنخفاض مستويات معامل رأس المال ،تكنولوجيا أقل كثافة رأسمالية

أن هذه المنشآت الصغيرة تكون أكثر قدرة على  ،وينجم عن هذا اإلنخفاض ،المنشآت الصناعية الصغيرة

كما أن إستخدامها لتكنولوجيات أقل تعقيدا وأقل كثافة رأسمالية ييسر فرص ، إستيعاب فائض العمالة
                                                           

 .14، ص 2004والتوزيع، الطبعة العربية، اQردن، ، دار اليازوني للنشر "إدارة المشاريع الصغيرة : "جھاد عبد F، قاسم موسى -1
مداخلة ضمن الملتقى الوطني الث5اني  ،"دراسة تحليلية لولقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: "السعيد بريكة، فوزي شوق -2

نوفمبر  14/ 13: جزائر،المنعقد يوميأم البواقي، ال حول  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية المستدامة، جامعة العربي بن مھيدي،
 .06، ص2012

، ال55دورة "مش55كVت المؤسس55ات الص55غيرة والمتوس55طة وأس55اليب تط55وير ق55درتھا التنافس55ية: " عب55د ال55رحمن ب55ن عنت55ر، عب55د F بلون55اس -3
 .4ص 2002أفريل  08/09 التدريبية حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورھا في التنمية، اQغواط، الجزائر،المنعقد يومي
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التجريب والتدريب على إستخدامها ويؤدي إلى اإلقالل من نفقات وتكاليف الصيانة ومن ثم  وعمليات

  1.  اإلقالل من مشكالت األعطال

  2  الخصائص السلبية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة :ثانيا 

 والمؤهلة المدربة العمالة نقص - 1

 : بـ  تتعلق عديدة الكبيرة في المؤسسات العمل تفضل والمؤهلة المدربة العمالة أن حيث

 ؛ م ص الـ م في نظيراتاه مع مقارنة الكبيرة المؤسسات في األجور مستوى إرتفاع  -  

  الكبيرة المؤسسات في المطلوبة تلك من أعلى م ص الم في يوميا المطلوبة الساعات عدد  -  

   . المتوسطةالمؤسسات الصغيرة و  في مخاطر مرتفعة  تكون والفشل التوقف مخاطر  -  

  ضعف التخطيط  - 2

 المستقبلي والتخطيط النظرة اإلستراتيجية غياب نالحظ ، التكوين وغياب اإلدارية المعرفة لضعف كنتيجة

 األسابيع ببعض المقدر البسيط الزمني للمدى تخطيطهم ويقتصر ، الصغيرة المؤسسات أصحاب أغلب لدى

  . األيام حتى أو

   عالية تمويل تكاليف - 3

بتكاليف عالية  غالبا عليه حصلت ، وٕاذا تمويل على الحصول صعوبة من الصغيرة المؤسسات تعاني

  . للتمويل الكلية الكلفة من يزيد مما ، عالية األخرى هي تكون اإلدارية تكاليفه أن كما

   عالية إنتاج تكاليف - 4

 مزايا من وبالتالي الحجم قتصادياتإمن  ستفادةإلا تستطيع ال الصغيرة المؤسسات أن كون وهذا

 تستطيع ال نهاأ كما مخفضة أولية بأسعار مواد شراء تستطيع ال فهي ،الكبير لإلنتاج المختلفة قتصاديةإلا

  .اإلنتاج تكلفة رتفاعإ في يساهم مما متقدمة تكنولوجيا و أجهزة ستخدامإ

 الالرسمية - 5

و ذلك بسبب قلة عدد العمال وصغر حجم  ،الصغيرة الصبغة غير الرسمية األعمال أنشطةيغلب على 

من المشروعات  % 69 أن إلى اإلحصائياتوكذلك بسبب قرب العاملين من بعضهم حيث تشير  ،المشروع

  3. تلك المشروعات ألصحاب أقرباءالصغيرة يعمل بها 

                                                           

 41عبد المطلب عبد الحميد ،مرجع سابق، ص-1
 .40-39ص -ھيبة بوعبد F ، مرجع سابق ،ص -2
، دار حامد للنشر والتوزيع ،عمان اQردن، الطبع5ة اQول5ى " المشروعات الصغيرة و دورھا في التنمية:" ھايل عبد المولى طشطوش  -3

 .34 -33ص  -، ص2012
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 هتمام بالبحث والتطويرإلقلة ا - 6

 إلىالتطوير يحتاج ألن البحث و هذه المؤسسات في الغالب ال تستخدم تقنيات معقدة وذالك  أنحيث 

  . ال تتوفر لدى مثل هذه المشروعات األموالو هذه  ،خبرات للقيام بهالو  األموال

  صعوبة العمليات التسويقية و التوزيعية - 7

  1 .لتكاليفرتفاع كلفة هذه العمليات وعدم قدرتها على تحمل مثل هذه اإلنظرا 

  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أهداف:  لثاثا

  2: أهمهاتسعى لتحقيقها من خالل نشاطها   أهدافلمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة ل

 ؛ جتماعيةإلستجابة سريعة للمطالب اإفرص عمل جديدة وبالتالي تحقيق  ستحداثإ  •

  ؛والتكامل بين المناطق اإلدماجوسائل  إحدىفي المناطق النائية ما يجعلها  األنشطةن يفعالة لتوط أداة •

  ؛ ائبللدولة من خالل الضر  إضافيومصدر مالي  ،تكوين مصدر دخل لمالكيها و مستخدميها •

 .قتصادية تم التخلي عنهاإ أنشطةستحداث إترقية روح المبادرة ب  •

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .34ع ، صنفس المرج -1
، رس5الة ماجس5تير غي5ر " أثر استخدام تكنولوجي5ا المعلوم5ات واOتص5اOت عل5ى أداء المؤسس5ات الص5غيرة والمتوس5طة: " حمزة بوكفة -2

 .52، ص 2008جامعة العربي بن مھيدي، أم البواقي،  منشورة،



لنظري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إشكالية تمويلھا:         الفصل ا�ول        ا%طار ا

 

 

22 

  والعقبات التي تواجهها  أهميتهاوالمتوسطة تصنيفاتها،المؤسسات الصغيرة :المبحث الثاني 

تصنيفها حسب عدة معايير وذلك ب ،سنتناول من خالل هذا المبحث أنواع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  في المطلب األول، ثم إبراز أهميتها وأهم العقبات التي تواجهها من خالل المطلب الثاني والثالث على التوالي 

  : الصغيرة والمتوسطة المؤسساتتصنيفات  : األولالمطلب 

ختالف المعاييـر المعتمـدة في إتـنـقـسـم المـؤسـسات الصغيرة والمتوسطة إلـى عدة أنواع، تـختـلـف أشكالهـا ب

  :في النقاط التالية  وجزهاتصنيفهـا، هـذه المعاييـر ن

  العـمـل؛ أسـلوب تنظيـم  -                   ؛طبيعة توجـه هـذه المؤسسات -

  .الشكل القانوني  -               طبيعة النشاط ؛ طبيعـة المنتجـات؛ -

  توجهها  حسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتصنيـف  : أوال

أو  يعتبـر قطـاع المـؤسـسات الصغيرة والمتوسطة قطـاعا شـامال نـميـز فيه بين العـديـد من األشـكال

  1  :بيـن أهـم هـذه األنـواع  و مـن، وذلك حسب تـوجهها ،األنـواع

  ؛المـؤسـسات العائلية  •

  ؛المـؤسـسات التقليدية  •

  .المـؤسـسات المتطورة و شبه المتطورة •

  المؤسـسات العائلـية  - 1

تسـتخـدم في  العائـلية أو المـنزلية بـكون مكان إقـامتها هو المنـزل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتتــميـز 

العـمـل األيدي العامـلـة العائـلية، ويتم إنشـاؤها بمساهـمة أفراد الـعـائـلة، وتـنتـج منتجات تقـليـدية للســوق 

أجـزاء مـن و تنتج بـكميات محـدودة، وهـذا في حـالة بـعض الـبلـدان الصـناعـية مـثل الـيابان وسـويسـرا، 

ما يعرف بـالمقـاولة الـباطنية المعـالجة، أمـا في  نـفـس المـنطـقة في إطـارالسـلعة لـفائـدة مصـنع موجـود في 

ي بعض علىالذي يرتكز  إلقتصاد التحت أرضي،البـلـدان النـاميـة فـإن نسـبة كبـيرة منـها تنـتمـي إلى قـطـاع ا

  .الفروع كالنسيج وتصنيع الجلود 

  

                                                           

 .33-32ص -ص مرجع سابق، ،"حالة الجزائرواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمھا وتنميتھا دراسة :"لخلف عثمان -1
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   المؤسسات التقليدية - 2

في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيـقـترب أسـلوب تنـظيـم المـؤسـسات التقـليـديـة من النوع األول مـن 

و تنتج منتجات تقـلـيـديـة أو قـطعـا لـفائـدة مصـنع تـرتبـط بـه في شـكل تـعاقــد  ،مـل العـائلياكـونها تستخـدم الع

وهي صـفة تميـزها  ،مل األجيـراستعانة بالـعاإلها إلى وقد تـلجأ هـذه المـؤسـسات أيضـا في عـملـ ،تجارى

يزها أيضـا كـون مكان إقامتها هو محل مستقل عن المنزلوما بشـكل واضح عـن المؤسـسات المنـزلية،   ،يمـ

  . عتمادها على األدوات اليـدويـة البسيطـة في تنفيـذ عملهـاإحيث تتخذ ورشة صغيرة مع بقـاء 

السـابـقيـن مـن المؤسـسات يعـتمـدان على كثـافـة عمل أكبـر في اإلنـتاج، بينـما يـسـتخـدمـان إن الـنوعيـن 

تجـهيـزات بـكمـيات أقـل نسـبـيا وقـليـلـة التـطور من النـاحية التـكنولوجـية، ولهذا فـإن معـدل التركيب العـضـوي 

ير اإلداري أومـن نـاحية النـظام المحاسبي لـرأس الـمال يكون فـيها منخفضا، سـواء مـن نـاحية التسي

  .بالبسـاطة و يتسم  والتسـويـق

   الـمتطـورة وشبـه المتطـورة الصغيرة والمتوسطة المؤسسات - 3

تجاهها إلى األخذ بفـنـون اإلنـتـاج إتتـميـز هـذه المـؤسـسات عـن غـيـرهـا مـن النـوعـيـن األولـيـن في 

ال الـثابـت، أو مـن نـاحية تنـظيـم العـمـل، أو مـن إسـواء مـن ناحيـة التـوسـع في  ،الحـديثـة ستخدام رأس الـمـ

نـاحية المنتجات التي يتـم صنعـها بـطريقـة منظمـة ومنتظمـة، وطبقـا لـمقايـيـس صناعـية حـديثـة وعلى 

بيـق هـذه التـكنولوجـية بين كل من حـساب الـحاجـات العـصـرية، وتخـتـلـف بطبيعـة الحـال درجـة تط

بالنسبـة لهـذه التشكيلة  .شبـه المتطـورة مـن جهـة والمتطـورة مـن جهـة أخـرى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مـن المـؤسـسات، ينصـب عمل مقرري السـياسـة التنمـوية في البلـدان النـامية على توجيـه سيـاستهـم نحـو 

  : المتطـورة وذلك من خالل ات الصغيرة والمتوسطةالمؤسستـرقيـة وٕانعاش 

العمـل على تحـديث قـطاع المـؤسـسات الحـرفيـة والمنـزليـة المتـواجـدة بـإدخـال أسـاليـب وتقنيـات  •

            ؛ستعمال األدوات واآلالت المتطـورةإ جـديـدة، و 

تستعمل تكنـولـوجيـة متقـدمـة تعتمـد إنشـاء و توسيع أشكال جـديـدة متطـورة وعصـرية من المؤسـسات،  •

  .على األسـاليب الحـديثـة فى التسيير 

  

  

  



لنظري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إشكالية تمويلھا:         الفصل ا�ول        ا%طار ا

 

 

24 

  أسلوب تنظيم العمل حسبتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على  :ثانيا

تصنف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس أسلوب تنظيم العمل إلى المؤسسات المصنعية  

  : ويبيـن ذلك مـن خـالل الجـدول التـالي ،1 والمؤسسات الغير مصنعية

مؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس أسلوب تنظيم العمل): 07(جدول رقم    تصنيف ال

 نظام المصنع النظام الصناعي النظام المصرفي اإلنتاج العائلي
اإلنتاج المخصص 

 لالستهالك الذاتي
عمل في 

 المنزل
ورشات 

 حرفية
عمل 

صناعي 
في 

 المنزل

 ورشة
شبه 

 مستقلة

مصنع 
 صغير

مصنع 
 متوسط

مصنع 
 كبير

1 2 3 4 5 6 7 8 

Source : Taby & R. Morse. La petite industrie moderne et le développement, 

Tome1,P23 .  

  .52، صنقال عن ليلى لوالشي،مرجع سابق •

 مصنعية، والقناةهي مؤسسات غير 3،2،1ونميز من خالل هذا الجدول أن المؤسسات التابعة للقناة 

  .يدمجان من الناحية العملية مع فئة المؤسسات غير المصنعية 5،4 أما هي المؤسسات المصنعية،8،7،6

              1: يمكننا حسب هذا التصنيف التفريق بين نوعين من المؤسسات هما

اإلنتاج العائلي أقدم هي مؤسسات تضم اإلنتاج العائلي والنظام الحرفي، ويعد :  المؤسسة غير المصنعة •

ويكون في الغالب يدوي  ،شكل من حيث التنظيم، أما النظام الحرفي فهو يقوم به شخص أوعدة أشخاص

  .بإنتاج سلع حسب طلبيات الزبائن

ويتميز هذا النوع من  ،تقوم هذه المؤسسات بالجمع بين المصانع الصغيرة والكبيرة:  المؤسسة المصنعة •

ب التسيير الحديثة وتعقد العملية اإلنتاجية، كذلك من حيث نوع السلع المنتجة ستخدام أساليإالمؤسسات ب

 .تساع األسواقإ و 

  

                                                           

  .                                                                                                             48نبيل جواد، مرجع سابق، ص -1
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 حسب طبيعة النشاطالصغيرة و المتوسطة  تصنيف المؤسسات :ثالثا 

 فهي وبالتالي ،قتصاديةإلا جميع القطاعات ليضم نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  تساعإ إلى أدى

  :أشكال عدة المعيارتأخذ حسب هذا 

 الصناعية الصغيرة المؤسسات - 1

 التامة من المنتجات مجموعة إلى المدخالت من مجموعة بتحويل عادة المؤسسات من النوع هذا يقوم

 المؤسسات تعرف حيث ،وهي المخرجات المناسبة، والجودة المناسب بالسعر السوق يقبلها التي الصنع

 مجموعة من بتحويلها الخام، وتقوم شكلها في أولية مواد تشتري مؤسسة كل :" أنها على الصناعية الصغيرة

 الجملة لتجار ببيعها لتقوم تامة الصنع، أو مصنعة نصف منتجات شكل في مخرجات مجموعة إلى مدخالت

 تصنيع في الصغيرة المؤسسات ما تنشط وعادة والسعرالمناسبين، بالجودة النهائيين المستهلكين أو التجزئة أو

  .الخ...الغيار وقطع واألحذية المالبس صناعة أو اليدوية الحرف أو ، الغذائية المواد

 الزراعية والمتوسطة الصغيرة المؤسسات -2

 في اماه دورا تلعب يالتو  واشيالم وتربية الزراعي اإلنتاج في تشتغل التي ؤسساتلما مجموعة تشمل

 النامية البلدان أغلبية تبقى الذي " األخضر السالح " ـب يسمى ما وأما للبلدان، الذاتي الغذائي كتفاءتحقيق اإل

  1.بها تزخر التي الطبيعية الثروات رغم المواد الغذائية  سترادإعبئ  سنويا تتحمل

 الخدماتية الصغيرة المؤسسات -3

 الصغيرة المؤسسات عدد أن حيث الصغيرة، المؤسسات ألصحاب جاذبية األكثر الخدمات مجال يعتبر

 في المطلوب لإلستثمار المال رأس حجم لصغر نتيجة وذلك مستمر، تزايد في الخدمات مجال في تعمل التي

 الخدمات الصغيرة، ومن بين المؤسسات إمكانيات مع يتوافق ما وهو العمال، من قليل وعدد المجال، هذا

  2.السياحي  الخدمات الكمبيوتر، خدمات السيارات، إصالح :لعمالئها تقدمها التي

  

  

                                                           

 33، ص 2001، دار الصفاء، اQردن،" إدارة المشروعات الصغيرة: "عبد الغفور عبد السVم وآخرون -1
 .10، ص1989اQردن، اQردني، الكتب مركز ، " الصغيرة التجارية اQعمال إدارة أسس :"السمرة رائد ترجمة ، بومباك كليفورد -2
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 التجارية الصغيرة المؤسسات - 4

 تجار: مثل الربح، على الحصول بقصد تعبئتها أو بيعها إعادة ثم سلعة بشراء تقوم مؤسسة كل هي

  1.والتجزئة  الجملة

 التجزئة، تجار بيعها إلى ثم الصناعية المؤسسات من البضاعة بشراء تقوم: الجملة تجارة مؤسسات ••••

 2 .عليها متفق عمولة مقابل الكبرى الصناعية المؤسسات منتجات بتوزيع تقوم أو

النهائي،  وبيعها للمستهلك الجملة تجار من المنتجات بشراء تقوم ما عادة: التجزئة تجارة مؤسسات ••••

 خالل من القومي زيادة الناتج الحالي ألهميته في الوقت في إنتشارا النشاطات أكثر النشاط هذا ويعتبر

 من كبير عدد في تشغيل مساهمته إلى إضافة النهائية، السلع من مستوى المبيعات رفع على قدرته

    3 .المال رأس بمحدودية المؤسسات هذه إمتياز رغم العمال

   حسب طبيعة المنتجات الصغيرة و المتوسطةتصنيف المؤسسات :  رابعا

  4 : تصنف المؤسسات على أساس طبيعة المنتجات إلى الفئات التالية

  ؛مؤسسات إنتاج السلع االستهالكية  •

  ؛مؤسسات إنتاج السلع الوسيطة  •

   .مؤسسات إنتاج سلع التجهيز •

بصرف  تتبع عبرمختلف البلدان نمطا ثابتا بعض الشيء المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيبدو أن توزيع 

النشاطات نالحظ أن هناك ميل إلى التركيز في نفس  ،النظرعن الحجم النسبي لقطاع هذه المؤسسات

  .وذلك داخل كل فـئة مـن الفـئات المذكورة أعاله ،الصناعية

  مؤسسات إنتاج السلع االستهالكية  - 1

  : ستهالكية على تصنيعإلفي نظام إنتاج السلع ا الصغيرة والمتوسطة يرتكز نشاط المؤسسات  

  منتجات الجلود واألحذية والنسيج؛   -                   ؛المنتجات الغذائية  -

  .الورق ومنتجات الخشب ومشتقاته  -           تحويل المنتجات الفالحية ؛ -

                                                           

 .49نفس المرجع ،ص -1
 .22ص ، 2003 مصر، العربية، الطبعة اQولى، النيل مجموعة ،"الصغيرة  المشروعات إدارة مھارات :" محمد ھيكل -2
 2002عم5ان ،اQردن، اQول5ى،  والتوزي5ع، الطبع5ة للنشر صفاء دار ، "الصغيرة التجارية اQعمال إدارة : "الرحيم عبد توفيق يوسف -3

 .21ص
 31زبير عياش،مرجع سابق، ص -4
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  :م وخصائـص هذه المؤسسات بحيث أن ئويعود التركيز على مثل هذه المنتجات لكونها تتال

     ؛صناعة السلع الغذائية تعتمد أساسا على مواد أولية متفرقة المصادر �

إلستخدام لليد الجلود وصناعة األحذية تقوم به مؤسسات تستعمل تقنيات إنتاج بسيطة وكثيفة اتصنيع  �

   العاملة ؛

  . عتمادها على القرب مـن السوقإشدة  عتبارإصناعة الورق وبعض المنتجات الكيماوية ب �

  مؤسسات إنتاج السلع الوسيطية  -  2

المؤسسات  ،المختصة في تحويل المعادن الصغيرة والمتوسطةيجمع هذا النوع كل من المؤسسات 

ويعود  . المحاجر والمناجم ،صناعة مواد البناء ،الصناعة الكيماوية والبالستيك ،الميكانيكية والكهربائية

عتبار شدة الطلب المحلي على منتجاتها خاصة فيما يتعلق بمواد إالتركيز على مثل هذه المؤسسات ب

  .البناء

  ع الـتـجهـيـز مـؤسـسات إنتـاج سـلـ -  3

 الدول في البسيطة التجهيزات بعض وصناعة التركيب مثل األنشطة بعض في نشاطاتها تنحصر

  1. مجال الصيانة نشاطها يتعدى ال النامية الدول في أما المتقدمة،

حـيـث نجـدها تـتـدخـل في  ،يسمح لنا هذا التصنيف مـن التأكيد على أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وهي بذلك ليست نوعا من أنواع المؤسسات بل نظاما وأسلوبا لإلنتاج   ،مـختـلف فـروع الـنـشـاط الصناعي

  .قائما بذاتـه

انوني                                               الشكل حسب المؤسسات تصنيف: خامسا    الق

الذي  الخطر حسب أو فيها أموالهم يوظفون الذين األشخاص لعدد تبعا المؤسسات تصنيف يمكن

المؤسسات إلى  تصنف وعادة ،محدود أو غير محدود الخطر يكون وقد التوظيف، له بسبب يتعرضون

  . وتعاونيات مختلطة ،مؤسسات عامة، مؤسسات خاصة

  .والشكل الموالي يوضح تقسيم المؤسسات حسب الشكل القانوني

  

                                                           

 3 7ص ، 2000 ا�سكندرية، الجامعية الدار ،"معاصرة إقتصادية قضايا" :أحمد يسري الرحمان عبد -1
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  تصنيف المؤسسات حسب الشكل القانوني): 01(الشكل رقم 

  

لطة           المؤسسسات العمومية         التعاونيات     المؤسسات الخاصة     المؤسسات المخت

  

  شركات        فردية   

  األشخاص                            األموال         

    

  توصية بسيطة              محاصة   ش ذ م م        تضامن       مساهمة             

  1مادا على عتإ من إعداد الطالب :المصدر

هي المؤسسة التابعة للقطاع العام تمتاز بإمكانيات مادية ومالية، وتستفيد من  :عمومية المؤسسات ال - 1

  .مجموعة من التسهيالت القانونية واإلدارية واإلعفاءات المختلفة

  .وهي تلك التي تعود ملكيتها بالشراكة بين القطاع العام و الخاص :المؤسسات المختلطة  - 2

: هي مؤسسات تخضع للقانون الخاص، ويمكن إدراجها إجماال ضمن صنفين :المؤسسات الخاصة - 3

  2.مؤسسة فردية وشركات 

  :الفردية المؤسسة ����

   3 .نشاطها عن نتائج الكاملة ولصاحبها المسؤولية وعملية تنظيمها تأسيسها بسهولة الفردية المؤسسة تتميز

 :تنقسم إلى صنفين شركات أشخاص وشركات أموال :الشركات ����

 :األشخاص شركات 

عتبار الشخصي، يتحمل فيه المشاركون بشكل تضامني كل النتائج أي إلمؤسسات تقوم على ا هي

 النوع هذا ويتضمن ،توظيفالب المتعلقفيها الخطر  يكون التي أنهم مسؤولون جماعيا عن مجمل ثرواتها

  4: وشركة المحاصة  البسيطة التوصية شركة التضامن، شركة الفردية، المؤسسة

 

                                                           

 .،عثمان لخلف، ،سعاد نائف البرنوطي،سماح طلحي،ناصر دادي عدون،شعبان مزھر،أمال بوسمينةزبير عياش  -1
  .32زبير عياش ، مرجع سابق، ص  -2
  .36عثمان لخلف، مرجع سابق، ص  -3
لمرك55ز ، رس55الة ماجس5تير غي55ر منش5ورة،  ا"إس55تراتيجية ت5دويل المؤسس55ات الص5غيرة  والمتوس55طة ف5ي ظ55ل العولم5ة :" أم5ال بوس5مينة  -4

 .4، ص2007/ 2006الجامعي أم البواقي، 
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 : التضامن شركة �

قتراض مما إلكما أن ثروتهم الشخصية تشكل ضمانات عند ا ،يساهم الشركاء في توفير رأس المال

سهولة إجراءات التأسيس وقلة تكاليفها، غير أن تتميز بونسبة مالءتها،  تراضيةإلقايزيد في قدرة الشركة 

التضامن حيث نجد أن المسؤولية المالية غير المحدودة للشركاء،عدم  شركة هناك ما يؤخذ على شكل

كما أنه في حالة وفاة الشريك ما تنتهي  ،إمكانية نقل حصة الشريك إلى الغيرأوالتصرف في حصته بالبيع

جدد، باإلضافة إلى أن العمر القصير للشركة فهي  ءتأسيسها بأسماء شركا الشركة مما يستوجب إعادة

 1.نسحاب أو ألي سبب كانإلتنتهي بمجرد وفاة أي منهم أو عند قرار ا

  :البسيطة التوصية شركة �

 ،ئتمانإلحيث تتميز بتوفير فرص أكبر ل ،غالبا ما تعتمدها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

ستثمار نظرا للمسؤولية المالية المحدودة والمحصورة في رأس إلالتوسع وتشجيع فرص ا وبالتالي إمكانية

ستمرارية نشاطها في حالة وفاة إ، باإلضافة إلى همحرية التصرف بحصص كذلكالشركاء في الشركة، مال

كتتاب إلغير أن ما يعاب عليها هو أنها ال تسمح بزيادة رأس مالها أو طرح أسهم ل. أحدهمنسحاب إأو 

 2.نسحاب إال بموافقة الشركاء المتضامنينإلا ىأو بيع سندات، كما ال يسمح للشريك الموص

  :المحاصة شركة �

قتصادي إتفاق كتابي أو شفوي بين اثنين أو أكثر من الشركاء، للقيام بنشاط إتعتمد في إنشـائها على  

ومع نهاية  ،تفاقهمإالشركاء حسب خالل فترة زمنية محدودة، لتحقيق ربح معين يتم تقاسمه فيما بين 

  3:ومن ميزاتها. النشاط االقتصادي الذي أقيمت ألجله تنتهي شركة المحاصة

  ؛ لتزاماتإتعتبر شركة مستترة ليس لها حقوق وال عليها  �

  ؛ عتبارية، فنشاطها يتم بصفة شخصيةإوان وال شخصية نعالليس لها رأس مال و  �

والموسمية مثل تسويق المحاصيل الزراعية، وأيضا في مجال  تهتم هذه الشركات بالنشاطات التجارية �

 .صناعة األفالم والمسرحيات

  

 

                                                           

  .24سعاد نائف برنوطي، مرجع سابق، ص -1
  .29:سماح طلحي، مرجع سابق، ص -2
 .39عثمان لخلف، مرجع سابق، ص -3
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  :األموال شركات 

 هذا ويتضمن من األموال، ممكن قدر أكبر أي ،المالي عتبارإلا على أساسا األموال شركات تقوم 

 .األسهم شركة و المحدودة المسؤولية ذات الشركة الصنف

 :المحدودة المسؤولية ذات الشركة �

تجاوز مسؤوليته تإلى حصص غير قابلة للتداول، وال يعد الشريك تاجرا، وبالتالي ال رأس مالها ينقسم 

وتجدر اإلشارة إلى إختالف اآلراء حول صنف هذه الشركات ،فمنهم من  1. قيمة الحصة المقدمة قبله

ا اإلختالف القائم في أدرجها ضمن شركات األشخاص و منهم من أدرجها ضمن شركات األموال،  هذ

  .اآلراء راجع لكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة تشبه كال من شركات األموال و شركات األشخاص

 :المساهمة شركة �

إلى حصص متساوية تسمى باألسهم تطرح في األسواق العملية لالكتتاب، بما يمكن  هايقسم رأس مال

قيمة (تداولها في بورصة األوراق المالية دون الرجوع إلى الشركة وموافقة المساهمين، وللسهم قيمتين 

، )اسمية والمدونة على السهم وقيمة حقيقية أو سوقية تتوقف على مدى نجاح الشركة في نشاطها

  .2صل صاحب السهم على أرباح توزع بصفة دورية على المساهمينويتح

  : التعاونيات ����

وهي عبارة عن تجمع لمنتجي  ،تشكل التعاونيات شكال أخر من أشكال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وعمل أعضاء هذه التعاونية مع  ،تجار جملة أو تجار تجزئة، أو مستهلكين خدمة معينة أو سلعة أو

  3 .بعضهم البعض بشكل جماعي لخدمة أنفسهم كونهم من أعضاء التعاونية

   :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقاولة -6

تعتبر المقاولة الباطنية من أهم أشكال التعاون الصناعي الذي يميز المؤسسات الصناعية الحديثة وهو 

الهيكلي والخلفي بين مؤسسة رئيسية تكون في أغلب الحاالت مؤسسات كبيرة، بشكل عام نوع من الترابط 

  .ومؤسسات أخرى مقاولة تتميز بحجمها الصغير الذي يمنحها دينامكية وقدرة على التكيف وشروط التعاون

إما بصورة  ،تتجسد عمليا مسألة التعاون والتكافل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة

  4.قمباشرة عن طريق التعاون المباشر أو بصورة غير مباشرة عن طريق تقسيم السو 

                                                           

  .62، ص1998، دار المحمدية ، الجزائر، "إقتصاد المؤسسة: " ناصر دادي عدون  -1
   .40عثمان لخلف، مرجع سابق، ص -2
 2010، دار ص5فاء للنش5ر والتوزي5ع، اQردن ،عم5ان ، الطبع5ة اQول5ى، "إدارة المش5روعات الص5غيرة: "شعبان العاني وآخرونمزھر  -3

  .94ص
  .40عثمان لخلف، مرجع سابق، ص -4
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  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  أهمية : المطلب الثاني

وسنحاول فيما يلي أن  قتصادية المستمرة،إلتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة احد مفاتيح التنمية ا

  :جتماعية إلقتصادية واإلا ين مدى أهميتها من الناحيتينبن

  :قتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا األهمية:  أوال

  1 :تتبلور األهمية اإلقتصادية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة فيما يلي 

  :  شغل مناصب توفير - 1

 أهم القطاعات من إذ تعتبر العمل فرص توفير في فعال بدور والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تساهم

 رغم ،المجال في هذا الكبيرة المؤسسات حتى تتجاوز فهي جديدة، شغل لمناصب الخالقة قتصاديةإلا

 في الدول المتقدمة واسعا صدى الدور هذا عليها، ويلقي تتوفر التي المتواضعة واإلمكانات حجمها صغر

 على جانب القضاء في األقدر هي المؤسسات هذه تكون البطالة معدالت في الزيادة فمع ،منها والنامية

   .البطالة من كبير

 : تنمية المتغيرات االقتصادية الكلية - 2

 قتصاديةإلفي مختلف المتغيرات ا تأثيرهاقتصادي و كذا إلمن خالل تحقيق التوازن ايتجسد ذلك 

 2 :من خالل الصادرات ٕاجماليو  ناتج داخلي ،دخار،إستثمارإ ،ستهالكإ

 ؛تعبئة المدخرات والفوائض المالية العاطلة وتشغيلها وتوجيهها نحو التنمية االقتصادية  •

  ؛ستيرادإلمن خالل توفير بدائل الواردات والتقليل من ا اإلجماليزيادة حجم الناتج المحلي   •

 ؛ستغالل الموارد المحلية المتاحة إ و  األجنبيةستثمارات اإلستثمار جذب إلزيادة حجم ا  •

 3؛ من معدالت االنتاج و بالتالي تلبية حاجة السوق المحلية الرفع  •

 .معالجة التشوه في الهيكل الصناعي  •

  

 

                                                           

   .06ص ، مرجع سابق، سھام موسي -1
 93نبيل جواد، مرجع سابق، ص -2
 .40،ص2007الدار الجامعية، اOسكندرية، مصر، ،"إدارة المشروعات الصغيرة" : عمر أيمن -3
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 : تنمية الصادرات - 3

المرونة، التخصص، التجديد :من مزايا نوعية نساعد على التصدير  المؤسساتلما تملكه هده ذلك 

 1؛ وبالتالي التقليل من االستيراد

 ؛ بتكار و خلق منتجات جديدةإ إلىبتكار من خالل مبادرتها إلو ا اإلبداعتنمية المواهب و  •

 2؛ التنافسية  اإلنتاجيةتعزيز القدرة التنافسية للبالد من خالل خلق التجمعات  •

  ؛و تحسينه كما و نوعا  اإلنتاجمما يعمل على تطوير  ةقتصادياألداء المؤسسي للوحدات اإلتحسين  •

 ؛ زدهار و تنشيط العجلة االقتصاديةإلتحقيق اقتصادي والمساهمة في إلزيادة النمو ا •

النفايات بكل ستغالل إوذلك ب مة،اتساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ترسيخ مبدأ التنمية المستد •

 3.ستهالك المفرط للطاقةإل، وهي بذلك تحد من التلوث البيئي وكذلك اأنواعها

  االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة األهمية :ثانيا

  4: تتمثل أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للمجتمع فيما يلي

في % 70حيث تجاوز نصيبها من العمالة  ،ومساهمتها في الحد من مشكلة البطالةل توفير فرص العم •

 الكثير من دول العالم؛

 فكرة الوظيفة التي توفرها الدولة؛وبالتالي تقضي على  ،الفرديةتساهم في نشر ثقافة العمل الحر والمبادرة  •

وذلك من خالل عملية التنمية  ،جتماعي إلتعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق التوازن ا •

  ها؛ستثمارات فيإلنتشار الجغرافي، وتحقيق النمط المتوازن لجميع أقاليم الدولة وزيادة حجم اإلقتصادية واإلا

 ؛ م المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى حد كبير في إعداد العمالة الماهرة وتدريبهاتساه •

   5 "أداة للتنمية العادلة وتوزيع الثراء"الصغيرة والمتوسطة أنها  مؤسساتونستطيع أن نطلق على ال

  

  

                                                           

، مداخلة ضمن ملتق5ي ال5وطني " المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لدعم الصادرات في ظل التطورات الراھنة: "أمال بوسمينة  -1
 .6ص.2012بر نوفم13/14الثاني حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة واقع و آفاق ،جامعة العربي بن مھيدي  أم البواقي ،

 .77ھايل عبد المولى طشطوش، مرجع سابق، ص -2
 .20:محمد ھيكل ،مرجع سابق، ص -3
 .8سعيد بريكة، فوزي شوق، مرجع سابق، ص -4
 .7مرجع سابق،ص ،" المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لدعم الصادرات في ظل التطورات الراھنة"أمال بوسمينة ،  -5
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  والمتوسطة ةالمشاكل والعقبات التي تواجه المؤسسات الصغير  :المطلب الثالث

العقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل حياتها منها عقبات هناك الكثير من 

  :إلخ، سنحاول عرضها فيمايلي...إدارية و مالية و تنظيمية 

   : عقبات متعلقة باالدارة:  أوال

  :و البيروقراطية  اإلدارية اإلجراءات - 1

 اإلداريةالبيروقراطية و  اإلجراءاتفي  اإلفراطتواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مشكلة المبالغة و 

حيث يقتضي منح هذه  راخيص التشغيل،تبصعوبة الحصول على  أوال تبدأوالتي  ،بإنشائهاالمتعلقة 

هذه  أصحابوالتي عادة ما يجد  األمنيةو  الصحيةستيفاء صاحب المؤسسة للشروط إالتراخيص 

المعقدة والمكلفة لهذه ،الطويلة  اإلنشاءدد مراحل ذلك تع إلى أضف صعوبة في الوفاء بها، المؤسسات

  1.النامية منها البلدان السيماتفوق السنة في بعض  أحياناالمؤسسات والتي 

  :التنظيمية والخبرة المعلومات نقص   - 2

 قتعلي فيما خاصة تئياواإلحصا المعلومات ضعف من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعاني

 ،أعمالها لتسيير الالزمة المعلومات من العمل وغيرها ولوائح المنتجة السلع وشروط ،المنافسة بالمؤسسات

 من تتمكن ال حيث لمالكها، المحترفة غير واإلدارة الخبرة التنظيمية ضعف من االخيرة هذه تعاني كما

 يكون وبذلك نشاطها بمحدودية قلتتع قتصاديةمالية وإ  عتباراتإل ومحترفة متخصصة ستخدام إداراتإ

 إن .للفشل هاؤدي بت وقد ههاالتي تواج الجسيمة التحديات معظم تأتي هنا ومن المدير، هو المؤسسة مالك

  2 .والمتوسطة م.صللم أساسيا تحديا يشكل المشروع مالك لدى اإلدارية المهارات نقص

  اإلدارية والرقابة والتوجيه ستراتيجيإلا التخطيط إلى فتقاراإل - 3

 ،اإلستراتيجي التخطيط عملية يهملون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصحاب من إن العديد 

 بدون إذ ،واإلستمرار البقاء في المشروع لفشل يؤدي التخطيط في الفشل ضرورتها، ولكن بعدم إلعتقادهم

  3. السوق في والبقاء التنافسية القوة تحقيق من المشروع ال يتمكن اإلستراتيجية الخطة

  

                                                           

 .38ص زبير عياش، مرجع سابق، -1
 في التنمية في لدورھا خاصة إشارة مع -فيھا  الذاتية والتحديات ماھيتھا : الصغيرة المشروعات:" حسين محمد سمحان، محمود حسين -2

، مداخل5ة ض55من ال5دولي ح55ول متطلب55ات تأھي5ل المؤسس55ات الص5غيرة و المتوس55طة ف55ي ال5دول العربي55ة، جامع5ة الش55لف ، المنعق55د " -اQردن
 .78، ص2006أفريل  17/18يومي

 .20،ص2004،دار الميسرة للنشر و التوزيع،عمان اQردن،الطبعة الثانية،"إدارة المشروعات الصغيرة"ماجدة العطية، -3
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 العمالة الفنية ب عقبات متعلقة:  ثانيا  

 يضطركثيرة ،حيث  ألسبابيطارات الفنية تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من نقص في اإل

نه كثيرا ما أالعمل ،غير  أثناءتوظيف عمال غير مهرة و تدريبهم  إلىصاحب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة 

والمزايا  األعلى األجورللمؤسسات الكبيرة حيث  نضمامإللالعمل ويتجه  إتقانيترك العامل وظيفته بمجرد 

واضحة في تسيير الموارد  إلستراتيجيةافتقار هذه المؤسسات إ أنكما  ،ةللترقي األكبروالفرص  األفضل

  . هتمام لليد العاملة  الفنية المؤهلةإال يجعلها موضع  ستثمار فيها،إلا بمبدأهتمامها إالبشرية وعدم 

  قتصادية إلبالسياسة ا لقة عقبات متع: ثالثا

 : المستوردة للسلع الفوضوي التدفق من الوطني المنتوج حماية عدم -1

 ظاهرة وأمام، الجميع على قتصادإلا وميكانيزمات قواعد بفرض تقضي عليها المتعارف القاعدة كانت إذا

 أمام النمو من محددات كواحد يقف مناخا خلق ذلك نإف شيء كل شملت والتي الفوضوي ستيرادإلا

 اقل بأسعار محليا وبيعها سلع في إستيراد المتمثل اإلغراق و ذلك من خالل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 شروط إستيفاء ا إطار في التجارة تحرير وشروط اإلقتصادية بالحرية التذرع،و المحلية مثيالتها سعر من

 طريق الرسوم عن المحلي المنتوج حماية مبدأ وتقبل تكرس األخيرة هذه أن مع، للتجارة العالمية المنظمة

 1 . ستيرادإلا يتهددها التي أو الناشئة للصناعات وتأهيال تشجيعا وحدها الجمركية

  :صعوبات جبائية -2

الحوافز الضريبية المقدمة لتشجيع التنمية الصناعية، والتي تتضمن اإلعفاء الضريبي لفترات عادة ما  إن

تكون معقدة، وتخدم الهيئات الكبيرة، وهذا يؤدي إلى تنامي األنشطة الموازية التي تصب في خانة التهرب 

ف اإلدارة الجمركية التي لم الضريبي، إلى جانب وجود صعوبات جمركية نتيجة اإلجراءات المتخذة من طر 

  2.تتكيف بعد مع القوانين واآلليات الجمركية والبعد عن التطبيقات واألعراف الدولية

  :بالعقار الخاصة الصعوبات -3

 آليات تنظيم وعدم ستقرارإلا هو عدم والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تواجه التي العراقيل بين من

 في وهذا الصناعية، المناطق تعيشها أغلبية التي السيئة الحالة وكذلك الصناعي، العقار على الحصول

  .الخصوص وجه على النامية البلدان

                                                           

العدد   خيضر، بسكرة محمد جامعة – ا�نسانية العلوم مجلة – "الجزائر في م ص المؤسسات وترقية تنمية معوقات :"شبايكي  سعدان -1
 .189، ص2007، ماي 11

 .63ليلى لوOشي، مرجع سابق، ص -2
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   التسويقو  بالمنافسةعقبات متعلقة  :رابعا

تعتبر ضعف القدرة التسويقية و التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من األسباب التي تؤدي إلى 

  :لمجموعة من العوامل من أهمهافشلها وهذا الضعف يكون نتيجة 

   المؤسسات لهذه المالية اإلمكانيات نخفاضإ - 1

 والخارجي ليحالم السوق عن معلومات توفير على قدرتها لعدم التسويقية الكفاءة ضعف إلى يؤدي مام

  1. المبيعات قيمة تسديد في العمالء وتأخر النقل رتفاع تكاليفإ إلى باإلضافة المستهلكين، وأذواق

   صعوبة المنافسة - 2

عدم قدرة العمل التجاري على التغلب على التكاليف المنخفضة للمنافسين األكثر كفاءة خاصة 

  .المؤسسات الكبيرة التي تنشط في نفس المجال

  ختيار المحلإسوء  - 3

مثال في المدينة حيث ، الموقع السيئ الذي يتم تحديده في غالب األحيان على أساس معايير شخصية

 .لخ والتي ليس لها عالقة بالعملإ...العائلة أو قرب المنزل توجد 

  بالمعلومات المتعلقة بالسوق اإللمامعدم  - 4

ستيعاب التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة بالمؤسسات والتي تستوجب عليها مجاراة إ عدم فهم و 

  2.بالفشلجتماعية الجديدة و إال فإنها ستنتهي إلقتصادية والتركيبات اإلاألوضاع ا

  عقبات متعلقة بالتمويل:خامسا 

  :التمويل صعوبة -1

 في وخاصة والصغيرة والمصغرة المتوسطة المؤسسات تواجه التي األساسية العقبات من التمويل يعد

 يقبل تكون مشروعا ألن ترقى ال المصرفية النظر وجهة من المؤسسات هذه أن وجد إذ النامية، البلدان

 إيجاد التمويل في أثرت التي السلبيات من يعتبر الكافية الضمانات وجود عدم أن حيث البنكي، التمويل

تستطيع  ال والمصغرة والصغيرة المتوسطة المؤسسات فإن المقابل وفي المؤسسات، لهذه الالزم المصرفي

 والسياسة النظام ضعف بسببالمتخلفة،  الدول في الحال هو كما المالية واألسواق البورصات إلى اللجوء

                                                           

 .104نبيل جواد، مرجع سابق، ص -1
 .64نفس المرجع، ص -2



لنظري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و إشكالية تمويلھا:         الفصل ا�ول        ا%طار ا

 

 

36 

 الوقت وفي المطلوبة السيولة توافر وعدم التمويل ضعف نإف وبالتالي المتخلفة، الدول في المالية المتبعة

 حرجة، وضعية في نفسه المؤسسة صاحب يجد وهنا والمشروع المؤسسة على سلبي يؤثر بشكل المحدد

 ال قد بشروط األخرى الخارجية والمصادر القروض إلي يلجأ أو التمويل في على نفسه يعتمد أن فإما

 بسبب ،والمصغرة والصغيرة المتوسطة المؤسسات على القائمين في نعدام الثقةإل وذلك، تحملها يستطيع

 لهذه ئتمانيةإلا الجدارة تقدير على القدرة يعيق مما  والتشغيلية المالية توفير البيانات على القدرة ضعف

 الضمانات ضعف إلي باإلضافة الجدوى، دراسات إعداد في أي الصعوبة، البنك بلق من المؤسسات

 التعامل عند المخاطرة معدالت رتفاعإ وكذا التمويل، على للحصول البنوك إلي لتقديمها الالزمة المتوافرة

   .1رسمي الغير القطاع في يعمل أغلبها لكون المؤسسات هذه مع

  .محدودية حجم و نوع التمويل -2

المتاحة من البنوك التجارية محدودة وغير كافية لتنمية المؤسسات غالبا ما تكون حجم القروض 

الصغيرة والمتوسطة، مع نقص شديد في التمويل طويل األجل، وفرض نمط واحد في المعاملة من حيث 

ذا كان هذا النمط يتناسب أوال مع طبيعة هذه المؤسسات،  فترات السماح ومدة السداد، بغض النظر عما إ

لسياق أن آليات النظام التقليدي في البلدان النامية تحابي األغنياء، على حساب الفقراء، ويالحظ في هذا ا

ستثمارية وتملك الخبرة والمؤهالت ال يمنح لها التمويل حتى يوجد إلفالفئات التي لها القدرة على الحركية ا

ن محصورة على ضمانات، على العكس الفئات الثرية وبالتالي أصبحت مهمة البنوك في هذه البلدا

   2.مساعدة األغنياء والمؤسسات القائمة على النمو والتوسع ال غير

لتمويل المؤسسات الصغيرة  المتاحة وسنتطرق في المبحث الثالث من هذا الفصل إلى المصادر التقليدية

  .والمتوسطة، وكذلك العقبات التي تحول دون حصولها على التمويل الالزم

  

  

  

                                                           

 تط5وير ، مجلة المش5روع التدريبي5ة، مرك5ز"والتحديات الفرص الصغيرة المشروعات" مقالة بعنوان : الدين كمال جمال الكاسب، سيد -1
 .سنة النشر ذكر دون القاھرة، جامعة الھندسة، كلية والبحوث العليا الدراسات

، رس55الة ماجس55تير، جامع55ة س55عد دحل55ب البلي55دة،  -حال55ة الجزائ55ر-إش55كالية تموي55ل المؤسس55ات الص55غيرة والمتوس55طة " حفي55ف فوزي55ة،  - 2
  .76، ص 2009الجزائر، 
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  ةمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطت إشكالية :المبحث الثالث

قتصادية بصفة عامة وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة إلحتياجات التمويلية للمؤسسات اإلتتعدد ا

حتياجات المالية والضمانات إلخاصة، وتختلف بحسب مراحل التطور التي تمر بها المؤسسة وحجم ا

     ختيار المصدر التمويلي المناسب والمتاحإ حتياجات بدقة و إلاوعلى المسير دراسة تلك . لخإ....المطلوبة

وسنتطرق من  ،السيما في الدول النامية م.ص.بالنسبة للـ م التمويالت  أهممن  التمويل التقليديعتبر ي إذ

هذه لحتياجات التمويلية اإلكذا و  مفهوم وأهمية  تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلىخالل هذا المبحث 

سنعرض مختلف المصادر التمويلية التقليدية المتاحة للمؤسسات ثم  ،األول، هذا من خالل المطلب األخيرة

  .  الصغيرة والمتوسطة ونبين مزاياها وعيوبها من خالل المطلبين الثاني والثالث على التوالي

   مفهوم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :األولالمطلب 

األساس في بنية أي مؤسسة إقتصادية، لما له من تأثير فعال وفاعل على جميع حجر يعتبر التمويل 

اإلحتياجات و  مفهوم التمويل إلىولذا سنتطرق من خالل هذا المطلب  ،الوظائف األخرى داخل المؤسسة

  .التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  مفهوم التمويل: أوال

 النقل هذا يكون وقد المالي، فئات العجز إلى المالي الفائض فئات من التمويلية القدرة نقل أنه علىيعرف 

 المؤسسات تمويل أن يعني ما وهو كمؤسسات التمويل، وسيطة مؤسسات بينها وتتدخل آلخر مشروع من

 أو دائنة بموارد سواء قتصادي،إلا بنشاطها للقيام الالزمة باألموال هذه األخيرة إمدادهو  والمتوسطة الصغيرة

 ومنشآت األفراد رغبة من نابع وهو المالية اإلدارة به تختص المعرفة مجاالت أحد ويمثل ؛خارجية موارد

  ؛1 الرفاهية  من ممكن حد أقصى لتحقيق األعمال

 األفراد تمكن التي الوسائل التمويل يوفر كما ، "المناسب الوقت في النقود توفير " أنه على كما يعرف

 الالزمة النقدية المبالغ توفير نهأي ا1؛معينة زمنية في فترات ذلكو  واإلنتاج اإلستهالك على والمؤسسات

 أفضل تحديد على التمويلية للوظيفة الحديثة النظرة ترتكز حيث .عام أو مشروع خاص تطوير و إلنشاء

 2.العائد  و التكلفة دراسة خالل من متاحة مصادر عدة بين المفاضلة طريق لألموال عن مصدر

                                                           

 .165الحميد، مرجع سابق، ص عبد المطلب عبد -1
 .24، ص، 2008العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، بوراس، تمويل المنشآت ا�قتصادية،دار  أحمد -2
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  لمتوسطة اتمويل المؤسسات الصغيرة و   أهميةمفهوم و  :ثانيا

يوفر  أنتقام بغير  أنللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،فال يمكن لها   يعتبر التمويل بمثابة عصب الحياة

على  أساسيوتشغيلها ، فالمؤسسة الصغيرة والمتوسط تعتمد بشكل  لتأسيسهاما يكفي  األمواللها من 

تطوير  أوفالتمويل يعني توفير المبالغ النقدية الالزمة لدفع  ،نتاجيةإلمستلزماتها اجل توفير أويل، من مالت

تطوير أو ستخدامها لتشغيل إبغرض  األموالالتمويل هو الحصول على  أن بإعتبارو . عام أومشروع خاص 

لتمويل المتاحة يمثل نظرة تقليدية ، حيث ترتكز الوظيفة التمويلية على المفاضلة  بين مصادر ا إنماالمشروع 

والمتناسق من  األفضلستفادة من المزيج التمويلي إلالضرورية للمؤسسة وذلك با األموالمين أجل تأمن 

  .صولألستثمارات في اإلالناحية المالية مع حجم ا

عب المزيج التمويلي دورا مهما في تطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعد حجر لي

رتقاء بمستوى المؤسسة وبالتالي إلجل التطور واأرتكاز عليه من إلكن هذه المؤسسات من االزاوية الذي يم

  .ستمرار إلمواجهة المنافسة الموجودة و ا

عتماد على مصادر التمويل الذاتية بشكل كبير، وعلى الديون بشكل محدود إلن اإوفي هذا المجال ف

على تحقيق مستوى رفيع من الربحية ويضيع على نه ال يساعد أ إال، للمؤسسة  المالي مانأليضمن ا

الحالة العكسية   أنو  ،تحقق من ورائها عائدا جيدا أننها  أستثمارية التي من شإلالمؤسسة العديد من الفرص ا

وبالتالي يجب   المالي نتيجة زيادة درجة المخاطر المالية  األمانزيادة الربحية  مع عدم تحقيق  إلىقد تؤدي 

التي تضمن لها تحقيق عائد جيد و توفر لها المثلى جل الحصول على التوليفة أالسعي من  على المؤسسة

  1.األمان

  مويلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تحتياجات الإلا:ثالثا 

 ،هذه حتياجاتها الماليةإ بإختالف تختلف التيو  ،التمويالت من أنواع لعدة اإلقتصادية المؤسسة تحتاج

 فانطالقها من إنشائها ،بدءا مؤسسة أي به تمر التي التطور بمرحلة مرتبطة عادة تكون التي حتياجاتإلا

 أو الطوارئ لمواجهة أو لتشغيل الالزمة األموال تلك عن عبارة حتياجاتإلا تكون هناو . نضجها إلى ثم فنموها

يراها  التي التمويلية حتياجاتإلا ندرج أن يمكن بذلك، جديدة ستثماراتإ على الحصول أو لتمويل التوسعات

                                                           

 .60-59ص -زبير عياش، مرجع سابق، ص -1
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وهي   ،1 بنجاح فيه ستمرارإلاو  المشروع في للبدء ضرورية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المستثمرون

  2: يكالتال

نطالق  إلالذي يسبق ا األوليالمال  رأس إلىتحتاج  :اإلنشاء أو التأسيس طور في المالية حتياجاتإلا •

كون المشروع في بدايته وغالبا ما تواجه صعوبة في الحصول عليه لتخوف الممولين من هذه المرحلة 

كما تحتاج للتمويل عند إنطالق المشروع لمواجهة مصاريف التشغيل وحيازة  .التأكدحالة عدم  وتسوده

  .وف البنك عن تمويلها المعدات وتكون المؤسسة غالبا نتيجتها سالبة في هذه المرحلة مما يؤدي لعز 

 أعمالهاو بالتالي يزيد رقم  أرباحفي هذه المرحلة تحقق المؤسسة  :حتياجات المالية في مرحلة النموإلا •

ستثمار كرفع مستوى إلمعها التدفقات النقدية الموجبة وعليه تزداد احتياجاتها المالية المرتبطة با تبدأو 

  .لتمويل نموها و توسعها النمو رأسمال إلىإنتاجها، حيازة معدات جديدة حيث تحتاج 

ستقرار نمو التدفقات النقدية إو  األرباحتتميز هذه المرحلة بنمو  :حتياجات المالية في مرحلة النضجإلا •

لتمويل منتجات بديلة األجل و من اجل الحفاظ على حصتها من المبيعات هي بحاجة الى تمويل قصير 

الذي بلغته  اإلنتاجنخفاض الن مستوى إحتياجاتها التمويلية إرف جات حالية وبالتالي ستعتتطوير من أو

  .توفير مصدر تمويل داخلي وٕامكانيةيمكنها من تغطية جميع التكاليف الثابتة ، 

 تبدأملحوظ و  يعرف نشاط المؤسسة في هذه المرحلة تراجع :نحدارإل حتياجات المالية في مرحلة اإلا •

لطرح  إضافيتمويل  إلىوبالتلي تحتاج المؤسسة هنا  المبيعات في االنخفاض لنقص الطلب عليها،

وهنا يبرز دور مؤسسات تمويل المؤسسات الصغيرة  ،منتوج جديد وما يرافق هذه العملية من تمويالت

 .التأهيلالنهوض و  إعادةكعمليات ليس بتقديم التمويل الالزم فقط بل ببرامج متكاملة  ،والمتوسطة

  المصادر التقليدية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :المطلب الثاني

 الصغيرة والمتوسطة المؤسسات أمام والمتاحة المعروفة التمويل صيغ التقليدية التمويل بمصادر يقصد

 داخلية مصادر تصنيفها إلى ويمكن محدد تمويل في متخصصة غير جهات من عليها الحصول يمكن والتي

  .خارجية ومصادر

 المؤسسة مالك إستطاع التي األموال كل وتعني الذاتي، بالتمويل تعرف الداخلية التمويل مصادر :أوال

 ذاتها، وتتمثل المصادر حد في المؤسسة عمل عن ناتجة أخرى إيرادات من يدخرها التي وتلك توفيرها

  1    :يلي فيما الداخلية

                                                           

 .19ص ذكره سبق بوراس، مرجع أحمد -1
 .62زوبير عياش مرجع سابق،ص-2
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  التمويل الذاتي - 1

المؤسسة  تنمية في هاما دورا تلعب التي الداخلية التمويل مصادر أهم من الذاتي التمويل يعتبر

 للحصول على خارجية مصادر إلى اللجوء دون قتصادية،إلا األصول زيادة يضمن أنه حيث ،وتطويرها

  .المالية الموارد

 المالية االحتياجات تغطية من المؤسسة مكنت ،العمليات من المتولدة األموال الذاتي بالتمويل يقصد

  2.العامل المال رأس وزيادة اإلستثمارات وتنفيذ الديون لسداد الالزمة

 :الشخصية دخاراتإلا •

 للتوسع أو الحاجة عند أومرحلة اإلنشاء  في سواء ،نفسه المشروع صاحب من المقدم التمويل وهي

 إضافية بأموال للمشروع المقدمة األموالالمشروع  صاحب عندها حيثي يعزز ،العامل المال رأس لزيادة

 الذي المشروع لخدمة الخاصة بعض أمالكه بتحويل المشروع أصول في داخلة أصال تكن لم جديدة

 والبد التمويل من هذا النوع على الصغيرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عالية نسبة وتعتمد يملكه،

  3. منتجة ستثماراتإ إلى من مدخرات مجمدة يحولها العمل إلى المدخرات هذه دخول أن إلى التنويه من

  : والمؤوناتهتالكات إلا •

صولها الثابتة وبالتالي يعتبر مصدرا من مصادر أمن تجديد  ؤسسةعملية تمكن الم هتالكإلايعتبر 

توضع لغرض مواجهة خسائر محتملة  أموالالمؤونات فهي هي عبارة عن  أما ،التمويل الذاتي للمؤسسة

 .زواله أوغاية حدوث الخطر  إلىفي المستقبل حيث تبقى مجمدة 

تعتبر المصدر الوحيد للتمويل الداخلي بالملكية بالنسبة لـ م ص م ، تحتفظ بها في  : المحتجزة األرباح •

والنمو، تعتبر شكل إحتياطات أو في صورة نتائج رهن التخصيص بهدف تلبية إحتياجات التوسع 

 4.األرباح المحتجزة أقل تكلفة من مصادر التمويل األخرى

  

  

  

                                                                                                                                                                                           

    1998الجامعية، مصر،  الدار ،" التجارية والبنوك البورصة المالية، المؤسسات ": السVم  عبد الفتاح عبد الحناوي، صالح محمد -1
  .276 ص

 .27أحمد بوراس،مرجع سابق،ص -2
 .197، ص2006، الطبعة اQولى، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، "الريادة و إدارة اQعمال الصغيرة "فايز جمعة، و آخرون،  -3
 .31-30ص  -أحمد بوراس، مرجع سابق، ص -4
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  : التمويل الخارجيةالمصادر : ثانيا  

  :كالتالي يمكن تقسيم المصادر الخارجية للتمويل الى سوق غير رسمي و سوق رسمي 

 : من السوق غير الرسميالتمويل  -1

 إقراض، المرابين، مداينو الرهونات، األقاربو  األصدقاءقتراض من إلافي السوق غير الرسمي  يتمثل

يوفر مصدر تمويلي ال غنى عنه لـلمؤسسات الصغيرة سوق هذا ال أنويرى البعض  ،دين لزبائنهمور الم

  .فائدة مرتفعة  بأسعارلفترات قصيرة و وتمنح هذه السوق قروض  1.والمتوسطة خاصة في مرحلة اإلنشاء

 : البورصةيل بواسطة و التم - 2

أو سندات  / عن طريق طرح دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البورصة بطرح أسهم و يتم ذلك

و يكون في أي مرحلة من مراحل حياتها،و يتم الحصول على التمويل عن طريق  لإلكتتاب العام،

 :بطرح البورصة 

 :األسهم العادية �

الحق لحاملها بذمة الجهة أداة ملكية ذوصفة مالية قابلة للتداول، " تعرف األسهم العادية بأنها

المصدرة لها، الحصول على عوائد غير ثابتة، بجانب حصته برأس مال الشركة، والمثبتة بشهادة 

   ".السهم

 : األسهم الممتازة �

وأداة الملكية ) السند(أداة مالية هجينة تجمع بين صفات أداة المديونية "  ف السهم الممتاز بأنهر يع

 حق في الحصول على عائد محدود سنويا إما بنسبة  من القيمة االسمية أو، لحامله ال)السهم العادي (

  2".مبلغ محدد، بجانب المبلغ المثبت بشهادة السهم

  : اتالسند �

 قيمته االسمية بسداد مصدره يتعهد فيه و أنشأه الذي الطرف بختم مختوم و مكتوب تعهدي اتفاقهو 

 وعليه ،األجل طويلة المالية المصادر من مصدر هي السندات و .معين تاريخ في عليه المترتبة والفوائد

يقرض  اإلنفاق هذا وبمقتضي المقرض ) المستثمر (المقترض ) المؤسسة بين (عقد عن عبارة فالسند

 في عليها المتفق الفوائد و المبلغ أصل برد بدوره يتعهد الذي األول للطرف معين مبلغا الثاني الطرف

  3.محددة تواريخ

                                                           

 .182-181ص  -عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص -1
، دار الميس5رة للنش5ر والتوزي5ع والطباع55ة "تحلي5ل و إدارة  -ا�س55تثمار ب5اQوراق المالي5ة" : أرش5د ف5ؤاد التميم5ي، أس5امة عزم5ي سV5م  -2

 .30، ص، 2004اQردن عمان، 
 .51، ص2006رة، مصر، ،دار اQمين للنشر والتوزيع، القاھ"تحليل مخاطر اOستثمار في البورصة واQوراق المالية ":سيد عليوه -3
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   :التجارية البنوك من قتراضإلا -3

وغايتها  الصغيرة، للمشروعات بالنسبة األموال مصادر من رئيسياً  مصدراً  التجارية البنوك تعتبر

 ادعد ن فإ الواقع  وفي بالقروض خاصة دوائر بعض البنوك وفي .المال رأس أسهم تمويل وليس قراضإلا

 لتمويل ستخدامهاإ يتم شخصية كقروض األفراد والممنوحة إلى الحجم الصغيرة القروض من ار كبي

 الصغيرة، ؤسساتللم المقدمة بالقروض خاصة دوائر قد أنشأت البنوك بعض أن كما الصغيرة، ؤسساتالم

 قروضا البنوك هذه مختصين وتمنح موظفين إلى هذه األخيرةتمويل  سلطة بتفويض أخرى بنوك وقامت

 ويمكن ما نوعا كبيرا يكون قد المبلغ ولكن والمتوسطة، الصغيرة قصيرة للمؤسسات زمنية ولمدة محددة

 زمنية ولفترة أكبر بمبالغ قروض منح يتم حيث نجاحه، على العميل برهن إذا ما القرض تجديد إعادة

 كضمان تعتبر والتي المشروع، موجودات ضخامة على عتمادإ منحها يتم هذه القروض وأغلب. أطول

 للشخص اإلدارية القدرات على عتماداإ ضمانات بدون قروضا تمنح أن يمكن أن البنوك كما للقرض،

  1.التجارية الجيدة وسمعته

  2 :إلى  تصنيفها يمكن حيث البنوك طرف من الممنوحة القروض أشكال عوتتنو  

  :ستغاللإلا لتمويل قروض -

 بتشغيل أساسا تتعلق التي لمواجهة النفقات ترصد التي األموال تلك إلى االستغالل تمويل ينصرف

 مدخالت من ذلك إلى وما أجور العمال ودفع الخام المواد شراء ،للمشروع كنفقات اإلنتاجية الطاقة

  .الجاري اإلنفاق أوجه تشكل التي  اإلنتاجية العملية

   :ستثمارإلا لتمويل قروض -

 أو ،جديدة إنتاجية طاقة خلق عنها رتبيت التي النفقات لمواجهة المخصصة األموال في لثوتتم

 تبر يت التي من العمليات إلى ذلك وما والتجهيزات اآلالت كاقتناء ،للمشروع الحالية الطاقة توسيع

  .مال المؤسسة الصغيرة والمتوسطة رأس زيادة يهاعل

  

  

                                                           

 .99رابح خوني، رقية حساني، مرجع سابق، ص  -1
، رس5الة ماجس5تيرغير منش5ورة "العجز المالي ومشكل التمويل ف5ي المؤسس5ات اOقتص5ادية العمومي5ة الجزائري5ة" : عبد الكريم بولحقية -2

 .32، ص1998جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
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  تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محددات  : المطلب الثالث

الذي تواجهه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال يقتصر فقط على الحصول على  التحدي المالي إن

 األمدفالمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تحصل على القروض قصيرة  في نمط التمويل، أيضابل  التمويل،

 رأسالمال الثابت و ليس  رأسالقصير في حين تبرز حاجتها لتمويل  األمدالتسهيالت االئتمانية ذات  أو

  .المال العامل

ختالف الجهات المقرضة ويمكن إتختلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  هناك عدة عقبات تمويلية تواجه

  : يجازها فيما يليإ

 من وجهة نظر المقرض عقبات التمويل: أوال

فتقاد أصحاب المؤسسات الصغيرة إلى الخبرة التنظيمية واإلدارية، وهو ما يضعف في منظور البنك إ •

 1؛ حتماالت وقوعها في مشاكل وربما الفشل الكاملإمن قدرتها ، ويقوي 

  ؛ فقدان عنصر الثقة في مسييري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة •

 ؛المالئمة للحصول على التمويل الالزمعدم قدرة هذه المؤسسات على توفير الضمانات  •

  ؛للمهارات التسييرية فتقار  مسيري المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إ •

 ؛ غلب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنشط في القطاع غير الرسميأ •

 ؛ مرتفع في هذا النوع من المؤسسات معدل المخاطرة •

 ؛ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مرتفعنسبة فشل  •

 . قتصادية للمشروعإلايري هذه المؤسسات بدراسة الجدوى هتمام مسإعدم   •

 2 :من وجهة نظر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عقبات التمويل :ثانيا

 ؛ستثمار فيهاإلرتفاع درجة مخاطر اإلعزوف البنوك عن إقراض المؤسسات الصغيرة  •

لبة أصحاب هذه المؤسسات بضمانات كبيرة قد ال يستطيعون  •  ؛توفيرهامطا

 ؛رتفاع أسعار الفائدة على القروضإ •

عدم تحمس البنوك إلقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لصغر حجم معامالتها مع ما تكلفه هذه  •

 ؛ مالت من أعباء إدارية على البنوكالمعا

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ؛ غالبا ما تكون حجم القروض الممنوحة محدودة وغيركافية لتنمية •
                                                           

 .76، صحفيف فوزية، مرجع سابق -1
، رسالة ماجستير، جامعة سعد دحلب البليدة الجزائر، "دور السوق المالي في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" حكيم بوحرب،  -2

 105، ص2008
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 ؛إجراءات منح القروض لهذه المؤسسات طول •

 وضاع المؤسسات الصغيرة بصفة عامة ؛عدم مراعاة السياسة النقدية أل •

 ؛غياب و نقص شديد في التمويل طويل المدى  •

 ؛منح القروضاتخاذ قرارات المركزية في  •

 التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  الضريبية عفاءاتإلضعف التنسيق فيما يتعلق با •

 ؛ضعف الشفافية في عمليات تسيير القروض •

 .محدودية صالحية الوكاالت البنكية في  عملية منح القروض •

 : أخرىعقبات : ثالثا

  1:عدم وجود مؤسسات متخصصة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة •

  على اللجوء إلى األسواق المالية؛ عدم القدرة •

حتياجات المؤسسة والمصادر إمما يؤدي إلى العجز في معرفة  ،هتمام بالتخطيط الماليإلعدم ا •

   2؛ الملبية لها

  ؛ فتقار البنوك إلى الخبرة التمويلية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةإ •

  ؛ وجود ثقةهشاشة العالقة بين البنك والمؤسسة الصغيرة، وعدم  •

ر في ستثماإلقتراض واإلئتمان، وندرة البيانات عن عوائد اإلختالف المعلومات في سوق اإمشكلة  •

 .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

حتياجات التمويلية للمؤسسات إلوعجز مصادر التمويل التقليدية عن تلبية ا ،في ظل كل هذه العقبات

التمويلية لهذه  تذليل الصعوبات إلى تمويل تهدف أساليب استحداث إلىوالمتوسطة، جائت الحاجة   الصغيرة

  .األخيرة

  

  

  

                                                           

 .183رابح خوني، مرجع سابق، ص -1
  .76، صحفيف فوزية مرجع سابق  -2
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 خالصة

ن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومقارنتها بين الدول تعتبر مهمة معقدة حيث أن هذه إ

المؤسسات ليست مفهوما مطلقا ولكنها مفهوم نسبي حيث أن معايير تعريف نطاق أو حجم األعمال يختلف 

   دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال هناك من يعرفها على أساس األصول الكلية أو حجم عدد العمالمن 

  .رقم المبيعات أو رأس المال المدفوع أو

عادة ما تعاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قصور على مستوى الموارد المالية الخاصة التي تعتبر 

ء األكبر منها لمواجهة تكاليف التأسيس التي تكون ذات تكلفة من أهم مصادر التمويل التي يخصص الجز 

لذا تلجأ إلى مصادر تمويل خارجية كالقروض المصرفية التي تعتبر المصدر الخارجي األساسي  ،عالية

لتمويل هذه المؤسسات، غير أنه رغم ما تزخر به هذه المؤسسات من طاقات إنتاجية وقدرات إبداعية وروح 

فإنها تجد  ،متصاص البطالةإ قتصادية و إلمما يسمح لها بالمساهمة في التنمية ا، كبيرة قتصاديةإمبادرة 

نخفاض في رأس مالها ومحدودية إصعوبة كبيرة في الحصول على التمويل الالزم نظرا لما تتميز به من 

التي تقدمها خاصة العينية منها، ولحل هذه المعضلة تم   الحديثة تمويلطرق بعض ستحداث إالضمانات 

 كانت التي المخاطر بعض الحد من بغرض والمتوسطة الصغيرة المؤسسات عليها تعتمد أصبحت التي

 واإلشارة الصيغ هذه بعض في وسيتم التفصيل .بها الخاصة التمويلية الحاجات بعض تلبية وكذا تواجهها،

 .الثاني الفصل محتوى من سيلي فيما اآلخر للبعض باختصار

                    



 

  الفصل الثاني 

أساليب التمويل الحديثة كبديل فعال   
في تمويل المؤسسات الصغيرة 

  والمتوسطة
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  :تمهيد

ا خاصة النامية منه قتصاديات الدولإكبيرة في  مكانة المتوسطةو  الصغيرة المؤسسات تمويل مسألة تحتل
من نطالقا إ و  التمويل، لمشكلة تجاوزها مرتبط بمدى يظل نجاحهاو  رقيها،إزدهار اإلقتصاد بإذ يرتبط 

 التي البنكية والتي على رأسها القروض ،خصوصياتها التي تقف حاجزا بينها وبين أساليب التمويل التقليدية
  األخيرةحتياجات التمويلية لهذه إلعن تلبية ا عزوفها أثبتتحيث ، هذا النوع من المؤسساتتمثل عبئا على 

  .في الفصل السابق إليهاكما تطرقنا  أسبابلعدة 
 تعاني منه الذيالبدائل التمويلية المستحدثة لمواجهة عراقيل التمويل الكالسيكي  إلى لجوءال كان لزاما

 المالية التي سمحت بتوفير اإلبتكاراتالبدائل التمويلية نتاجا إذ تعد هذه  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المراحل التمويلية لهذا لنوع من  التي تستجيب لمختلف الحديثة التمويل ومتنوعة من أنماط واسعة تشكيلة

حيث سيتم رتأينا إلى تقسيم هذا الفصل إلى أربع مباحث إ ولإللمام بجميع جوانب هذا الموضوع. المؤسسات
  .واإلشارة باختصار للبعض األخر التمويلية األساليبالتفصيل في بعض هذه 

عمله مزاياه  آليةمن حيث مفهومه مال المخاطر  بشيء من التفصيل  برأسوعليه سنتناول تقنية التمويل 
وكذلك تقنية قرض اإليجار وذلك من خالل المبحث األول والثاني ونفس الشيء بالنسبة لتقنية  ،وعيوبه

صيغ التمويل مختلف سنتعرف من خالله على لمبحث الرابع ا أما من خالل المبحث الثالث، وهذاالفاكتورينغ 
لتمويل  األمثلعتبارها المصدر إالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلط الضوء على بورصة وسنس اإلسالمي

  .جل التمويل الممنوحوأمثل هذا النوع من المؤسسات من حيث حجم 
عتبار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصدر لالبتكارات واالختراعات سنتعرف على  تقنية التمويل عن إب

   1 .خيرةألالتمويل الداخلي لهذه ا أساليب أحدثعتبارها من إب اإلبتكاراتو  لإلختراعات األمثلطريق االستغالل 
 
 
  
  
 
 
  

                                      

 م.ص.م: سيتم ا#شارة إلى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في بعض ا�حيان بھذا الرمز :م�حظة  >>>>
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  Risque capital --مال المخاطر رأسالتمويل عن طريق : األولالمبحث 
والفني  المالي التدعيم وسائل أهم من المعاصرة قتصادياتإلا في المخاطر رأسمال مؤسسات تعتبر

المخاطر  مع التعامل على عالية قدرة من األخيرة هذه به تتميز لما مؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلكلل
 ستحداثإتم  .تهإدار ربحيته وكفاءة ، قتصادية للمشروعإلحيث تعتمد على الجدوى ا ،وسريع سليم بأسلوب

 المخاطر العاليةخاصة منها  والمتوسطة الصغيرة لمؤسساتل يةتمويلال حتياجاتإللستجابة إ هذه التقنية
  .مرتفع وعائد نمو إمكانيات لديها تتوافر والتي

  مال المخاطر رأس ماهية:األولالمطلب 

  .أهدافهخصائصه و  وكذلك أهم  ،ومفهوم رأس مال الخاطر نشأة إلى طلبسنتعرض من خالل هذا الم
         مال المخاطر رأسنشأة ومفهوم  :أوال

 :نشأته - 1

مؤسس  Thalès De Miletيرجع أصل نشأة مهنة رأس المال المخاطر إلى اليوناني طاليس دميليه 
عتمادا على  إستخراج الزيت من الزيتون إلعلم الهندسة، الذي أقام أول مشروع في التصنيع الزراعي 

  للغاية مخاطرون مقرضوه عتبراو  والتي مكنته من إنشاء وتطوير مشروعه، ،القروض التي تحصل عليها
) الواليات المتحدة األمريكية(والبرتغال إلى العالم الجديد  سبانإلاثم تكررت تجربة المخاطرة مع رحالت 

حيث مولت هذه الرحالت بشراء السفن والتجهيزات الالزمة  ،خالل القرنين الخامس والسادس عشر ميالدي
  1 .للبحارة الذين لم يكونوا يملكون إال مهارات المالحة

الذي أنشأ في  ،G. Doriotالنشأة الحديثة لرأس مال المخاطر فتعود إلى الجنرال الفرنسي األصل أما 
أول مؤسسة متخصصة في رأس المال المخاطر في العالم والتي  1946الواليات المتحدة األمريكية سنة 

يل التي تخصصت في تمو  )ARDC  )American Research and Developement Corporation :تدعى
 الجبائية القيود بسبب يذكر نشاط دون المخاطر مال رأس مؤسسات وبقيت .المؤسسات االلكترونية الناشئة

 القيمة على الضرائب بتخفيض القيود هذه كل إلغاء تم أين ، 1979غاية إلى بها المحيطة والتنظيمية
 2.دوالر مليار 2 مستثمرال حجم المال 1983 و 1979 بين كبيرة، بلغ طفرةهذه األخيرة  المضافة، فشهدت

                                      

 .04وفاء عبد الباسط،مرجع سابق، ص -1
2- Kamel eddin boutouta:" le capitale investissement enjeux et plus perspectives", édition grand 
livres, Alger 2005, p73. 
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وتأسيس  ،)AFIC(بفرنسا إنشاء الجمعية الفرنسية للمستثمرين في رأس المال  1983لتعرف فيما بعد سنة 
لتنتشر بذلك الفكرة في كل أرجاء العالم وتصبح وسيلة  ،)FCPR(الصناديق المشتركة لمواجهة المخاطر

  1.تمويلية مهمة جدا تلعب دورا متعاظما في دعم وتمويل المؤسسات وتحقيق النمو االقتصادي
ور في الواليات المتحدة األمريكية دفعا قويا بسبب التطالمخاطر عرف رأس المال  2000في سنة 

حالت دون بلوغ  2007إال أن األزمة سنة  ،أقصى مستوياتهليبلغ  ،التكنولوجي والتحكم في التضخم
  2.مرة أخرى 0200مستويات سنة 

  مال المخاطر رأسمفهوم  - 2

أس المال المخاطر كأحد الوسائل الفاعلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث ر  يعتبر
إذ يعمل على توفير التمويل ؛ ه مع طبيعة هذا النوع من المؤسساتيتناسب نشاطه ومستوى تدخالت

للمشروعات الجديدة والتي تتميز بتغيرات تكنولوجية سريعة أو المشاريع القائمة المتعثرة بسبب عدم قدرتها 
األسهم أو االستدانة من األسواق بسبب المخاطر العالية المرتبطة  إصداراتعلى تدبير األموال الكافية من 

يتخذ هذا . ق نمو قوي وعوائد مرتفعة على المديين المتوسط والبعيدبأعمالها، غير أنه يتوقع منها تحقي
طريق بيع  عن التمويل شكل المساهمة في رأسمال المؤسسة لفترة زمنية محددة ثم تنسحب الشركة الممولة

  3.  للشريك كما تنص على ذلك مختلف التشريعات أوحصتها في السوق 

ومن أجل التخفيف من حدة  ،الفشللخسارة في حالة ايا جزئ كليا أو في هذه التقنية يتحمل المخاطر
المخاطر فإن الُمخاطر ال يكتفي بتقديم النقد فحسب بل يساهم في إدارة المؤسسة بما يحقق تطورها 

يضاف إلى ذلك أن دور شركات رأس المال المخاطر ال يقتصر على تمويل مرحلة اإلنشاء  ،ونجاحها
  4.التجديد وكذا تمويل التوسع والنمو فحسب بل يمتد أيضا إلى مرحلة 

" نه أعلى يعرف  EVCA : (l’European Venture Capital Association) األوروبية الجمعية حسبو 
 تتميز مرتفعة مخاطر ذات خاصة مشروعات في متخصص مالي وسيط بواسطة مال يوظف رأسكل 

                                      

1 - Constantin Zopounidis :" la gestion du capital risque", economica Edition, paris, 1990,  p: 19. 
2 -Bernard Guilhon & sandra lontchaud, "le capital risque, micanizme de financement", de 
lenovation lavoisier, paris, 2008,p-p 26-43. 

،متاحة على "تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق رأس مال المخاطر:"عبد الباقي روابح،ياسين روابح،مداخلة بعنوان -3
  .07/04/2014: ، تاريخ ا]طZعhtml-articleblog.com/-http://financement.pme.algerie.over.46404494:الموقع

دراسة حول رأس مال المخاطر، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة  -4
، تاريخ ا]طZع  http://www.mfti.gov.eg/SME/Studies4.htm:والمتوسطة، جمھورية مصر العربية، متاحة على الموقع 

07/04/2014. 
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 المحدد التاريخ في المال رأس استرداد من التأكد أو دخل على الحصول تضمن ال لكنها قوي نمو باحتمال
 بيع حال نسبيا البعيد المستقبل في مرتفع قيمة فائض على الحصول في أمال )مصدر المخاطر هو وذلك(

  1.سنوات عدة بعد هذه المؤسسات حصة

  2:فرنسية لرأس المال المخاطر  تعريفاتيوجد على األقل ثالثة  copinوحسب 

عن طريق رأس المال المخاطر هو المساهمة في مؤسسة حديثة للتكنولوجيا  التمويل: التعريف الضيق - 
  .يرغب فريقها المسير في المساعدة الحتمية لتحقيق القيمة المضافة) سنوات أو أكثر3(

التمويل عن طريق رأس المال المخاطر موجه لتقوية األموال المملوكة للمؤسسات التي  :التعريف الواسع - 
  .في مرحلة اإلنشاء

ر باألك التمويل برأس المال المخاطر هو حقن لألموال المملوكة للمؤسسات الناشئة أو: التعريف المعقد -
إنشاء،انطالق، (ليشمل بذلك جميع مراحل حياة المؤسسة  ة،تحقيق فوائض قيم إلىعمرا، الذي يهدف 

  ).توسع وتطور وكذا االنسحاب
  مال المخاطر رأسوخصائص  أهداف: ثانيا

  :هي كالتالي  األخرىو خصائص تميزه عن غيره من الطرق التمويلية  أهدافمال المخاطر  لرأس
  مال المخاطر  رأسأهداف التمويل عن طريق   - 1

 عملية تسهيل في كلها تصب األهداف من تحقيق جملة إلى المخاطر المال رأس شركات دفته 
 3:يلي فيما أهمها نذكر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل
 ؛ستثماريإلا بالتمويل الخاصة حتياجاتإلا مواجهة •
 ؛كتتابإلل وطرحها أسهم إصدار على تهاقدر  وعدم المالي السوق ضعف حالة في المؤسسة تمويل •
  إمكانيات على تتوفر والتي المخاطر الناشئة المبتكرة عالية الغطاء التمويلي الكافي للمؤسسات توفير •

  .مرتفعة وعوائد نمو
 

                                      

 .125-124ص ،- أحمد بوراس، مرجع سابق، ص -1
قراءات في التجارب  -أحمد طرطار، شوقي جباري، شركات رأس المال المخاطر أداة فعالة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -2

جامعة  –الفرص والعوائق  -المقاو]تية وآليات الدعم وإنشاء المؤسسات في الجزائر: لملتقى الدولي الثانيمداخلة ضمن ا-العالمية الرائدة
 .5، ص2011ماي  5-4-3: محمد خيضر، بسكرة، المنعقد في

 الصغيرة المؤسسات ترقية في الجديدة اpدوات": والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لوزارة العام اpمينعبد الرزاق ھني،  -3
 ، مجمع2005 سبتمبر28ترقية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،المنعقد بتاريخ  حول الدولي ، مداخلة ضمن  المتقى"والمتوسطة

 .10ص أعمال،
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 مال المخاطر رأسخصائص  - 2

   :بالخصائص التالية - بمفهومه الواسع- تمييز رأس المال المخاطر ي
  ؛محل التويل ستثمارات، بغض النظر عن المرحلة من دورة حياة المشروعإلخاص بتمويل ا •
ستثمارات التجديدية إلبط باتالممول يتسم بدرجة عالية من المخاطرة، وغالبا ماير  ستثمارإلأن ا •

(innovants)  المتطورة ذات التكنولوجياأو (high-tech) ؛ 
  ؛الممول المخاطر يتحمل مع المستثمر الربح والخسارة فإنالتمويل يتم عن طريق المشاركة، وبالتالي  إن  •
أسلوب التمويل هو المشاركة المحدودة وفق نسبة معلومة، وهي محدودة من حيث الزمن ومن حيث   •

ومن حيث الغرض %) 30و 20وعادة ما تتراوح ما بين % 50أقل من : أقلية من رأس المال(المبلغ 
 1؛)مشروع محدد(
بصرف النظر عن العمر  ،يتميز نشاط رأس المال المخاطر بوجود أفق زمني محدد مقدما للتمويل  •
 2؛قتصادي أو الفني للمشروع موضوع التمويلإلا
 3. المؤسسة في تسيير والمستمر النشيط والتدخل طويلة لمدة ستثماراتإلا متابعة  •

 األموال رؤوس من العرض كفاية عدم على التغلب إلى يهدف المخاطر مال رأس أن نستنتج ومنه
 عالية أو/الجديدة و للمؤسسات التمويل توفير وٕالى القائمة، المالية المؤسسات من مالئمة بشروط

 مال رأس مؤسسات أن القول يمكن وبذلك مرتفع، وعائد نمو لديها إمكانيات تتوافر والتي ،المخاطر
 للتحويل القابلة السندات مال رأس بنسبة أو أسهم ،ةالخاص في األموال مستثمر كشريك تدخل المخاطر

 ،تتحمل البورصة في مسعرة الغير أو والمتوسطة في المؤسسات الصغيرة مستعمل هو وما أسهم إلى
 اإلدارة في شريكك تدخل ،كما مؤكدة وغير مالية مرتفعة عوائد تحقيق إلى وتهدف المرتقبة المخاطر
 فائض أو األرباح تحقيق المؤسسة من إمكانية يتأكد عندما المشاركة تلك عن يتنازل أن على والتسيير،

 .السوق في الدخول أو المشاركة حصة ببيع سواء، قيمة
 
 
 

                                      

، مداخلة ضمن الملتقى الوطني اpول "نحو تطوير الوساطة المالية في الجزائر، نموذج مصرف المشاركة المخاطر": رحيم حسين -1
 .06، ص 2005جوان  06/07المنعقد يومي  ،لمنظومة المصرفية في اpلفية الثالثة، منافسة، مخاطر، تقنيات، جامعة جيجلحول ا

 12، ص2010جويلية  مصر،سامي عبد الباقي، دليل المستثمر لمفھوم ونشاط رأس المال المخاطر، -2
مداخلة ضمن الملتقى  ،"المساعدة في سوق رأس مال المخاطر بالجزائرالھياكل المرافقة و ": محمد براق، محمد الشريف بن زواي -3

المنعقد  ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة"إستراتيجيات التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، ":  الوطني حول
 .4، ص2012افريل 18/19يومي 
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  مال المخاطر رأسالتمويل عن طريق  آلية :المطلب الثاني 

والمراحل  اإلجراءات ،كما سنتناولمال المخاطر رأسشركات  مبدأ إلىض من خالل هذا المطلب ر سنتع
  . األخيرةالتمويلية التي تغطيها هذه 

  مال المخاطر رأسشركات  طريق التمويل عن إجراءاتو  مبدأ: أوال

وهنا تظهر  ،الفائض أصحابمن  تقوم شركات رأس مال المخاطر في مرحلة أولى بتجميع الموارد المالية
وبعدها تأتي مرحلة البحث  ،جتذاب المستثمرينإ قدرة الفريق المكون لهذه الشركة ومهارته في جمع الموارد و 

ثم  التي يتمثل هدفها في إثارة ملفات الترشح التي تقدم من طرف المشروعات الطالبة لهذا النوع من التمويل
جودة   المؤسسة وحجمهاعدة عوامل منها كفاءة إدارة  إلىالرفض  إذ يستند قرار القبول أو ،هارفض أو هاقبول

حجم االستثمار المطلوب وبعدما يتم و المنتج وٕامكانية تسويقه؛ حجم السوق ومعدل نموه؛ معدل العائد المتوقع 
ومراجعة دقيقة لربحية المشروع وفرص نجاحه من خالل  ،تصنيف ملفات الترشح بحسب درجة المصداقية

 بعدها ،وهنا تظهر فعالية شركات رأس مال المخاطر ،ختيار المناسب منهاإلبار معمق للملفات ختإإجراء 
 األخرى والمساعدات التمويل من المستفيدة م.ص.الـ م في تدخلها كيفية أو شكل تحديد مرحلة إلى تصل

 عن البحث أو البنوك مع العالقات المنتجات وتسهيل بتسويق المتعلقة أو واالنطالق اإلنشاء بمرحلة المتعلقة
هذه االخيرة ببيع حصتها  تقوم ،التمويلي النشاط هذا ممارسة إطار في أخيرة آخرين؛ وكمرحلة شركاء

وفي حالة القبول تمنح لهم  مالي،ال السوق في شتراكاتهاإ طرح لتعيد الممولة، المشروعات من واالنسحاب
  2والشكل الموالي يوضح ذلك 1.التمويالت الالزمة وكذالك المتابعة

  مبدأ عمل مؤسسات رأس مال المخاطر): 02(لشكل رقم ا

 

  

  

 
 

Source : Jean Lachmann, Capital risque et capital investissement, édition economica, Paris, 
pas d’année de publication, p17. 

                                      

سات الصغيرة و المتوسطة، مداخلة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول المؤسسات البدائل التمويلية الحديثة المتاحة للمؤس: سماح طلحي -1
- ،ص2012نوفمبر 13/14الصغيرة و المتوسطة و التنمية المستدامة واقع و افاق،جامعة العربي بن مھيدي،ام البواقي ،الجزائر،يومي 

 .8- 7ص
2- Jean Lachmann, Capital risque et capital investissement, édition economica, Paris, pas d’année 
de publication, p17. 

  ةاألمل في المردودي

 عالية

  OCR يقدم رؤوس أموال  المستثمر 

المتعاملون في رأس 

 المال المخاطر
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  مال المخاطر برأسمراحل التمويل  :ثانيا

وتختلف أهمية وأهداف  ة،في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المؤسس المخاطريمكن أن يتدخل رأس مال 
هو مرافقة المؤسسات  بمفهومه الواسع فإذا كان الهدف في مرحلة اإلنشاء ،التمويل من مرحلة إلى أخرى

الصغيرة نحو بوابة الدخول إلى عالم األعمال، فإن الهدف في مرحلة النضج أو التدهور هو مرافقة 
في مرحلة النمو هو مساعدة مؤسسات لها المؤسسات نحو بوابة الخروج من المأزق، في حين أن الهدف 

  .رتقاء إلى أعلىإل، وبالتالي اسعمنتجات وأسواق وترغب في التو 
  1مراحل تدخل رأس مال المخاطر: )03(الشكل رقم      

                                                    
    

  
  

                       
   تمويل عبور/إعادة نهوض)            البذرة(إنشاء                              

  07ص رحيم حسين،مرجع سابق،:المصدر 

مرحلة التوسع بمعناه الواسع،  اإلنشاءمرحلة : مراحل أساسية أربعمن خالل الشكل ينبغي التمييز ما بين 
     :أنماط من التمويل أربع وبالتالي تصور، التخارجوفي االخير تمويل العبور والتمويل األخير مرحلة  ،والنمو

  رأس مال ما قبل اإلنشاء أو قرب االنطالق؛ - 
   ؛ اإلنشاء رأسمال - 
 التنمية؛ رأسمال - 
 الملكية؛ تحويل رأسمال - 

 نشاءاإل مرحلة  - 1

 في كبيرأمل  لديها و المخاطر من العديد بها تحيط مبتكرة ناشئة مؤسسات تمويل اإلنشاء رأسمال يتولى
 2:  مرحلتين إلى المرحلة هذه تنقسم و التطور، و النمو
 
  

                                      

 .08رحيم حسين،مرجع سابق،ص -1
2-Pierre BATTINI, "Capital Risque: mode d'emploi",3ème édition, édition d'organisation, Paris, 2001, p39. 

مؤسسات 
راس مال 
  المخاطر
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 ) capital d’ amorçageاالنطالق قرب أو اإلنشاء قبل ما رأسمال( مرحلة البذرة   . أ

 للسلعة الجديدة التجارية والنماذج المعملية النماذج وتطوير لتجاربا البحث نفقات لتغطية يخصص
 لدى الفشل حتمالإلخطورة  نظرا صعب تمويل هو  عليها، اإلقبال مدى ومعرفة،السوق في هاتجريب وكذلك
، (capital-amorçage)رأس مال البذرة  ويسمى أيضا .المرحلة هذه في قانوني كيان لها ليس مؤسسة

تعتبر المرحلة البذرية  (prototype)المنتجات النمطية /وهي تشمل دراسات الجدوى وٕاعداد تصاميم المنتج
، فالتمويل البذري أصعب ما يمكن تأمينه، إذ 1حياة المؤسسة خاصة من حيث التمويلأخطر مراحل 

المال " بـــا ما تكون محدودة للغاية، وتسمى يستعين رائد العمل للشروع في تنفيذ فكرته بموارد مالية غالبً 
يمكن لرائد العمل أن ويتردد أي مستثمر مرتقب خارج دائرة األهل واألصدقاء في مساندتها، وهنا  ،"البذري

  2.يسعى للحصول على تمويل بذري من قبل أصحاب رأس المال المخاطر
 )capital de démarrage االنطالق  مال رأس(مرحلة االنطالق   . ب

 في أو مرحلة اإلنشاء في م. ص.الـ م لتمويل ويخصص المخاطر رأسمال لتدخل األساسية المرحلة يمثل
 قبل ما مرحلة يغطي الذي الضيق بمعناه البداية أو نطالقإلا ،مرحلتين إلى بدوره ويتفرع ،النشاط بداية

 ثم المرحلة )بتكاراتها إلى نشاط تجاري بعدإال تكون المؤسسة قد قامت بتحويل ( المشروع لحياة البداية
منها تعاني التي  المخاطر كل المرحلة هذه وتجمع التجارية، البداية نفقات تغطي والتي التمويل من األولى

 3.هذه المرحلة خالل هاتمويل تقبل التي الوحيدة هي المخاطر رأسمال وشركات م. ص. الـ ـم
  :)capital de développentمال النمو رأس (مرحلة التوسع والنمو - 2

 وتكتسب كبيرة، بطريقة الوضع يتغير إذ بطريقة واضحة التناقص إلى تتجه المرحلة هذه في المخاطر إن
 تقلص معه يبدأ مما، القروض أعباء سداد الذاتية إمكانياتها حيث تضمن ستدانة،إلا على القدرة المشروعات

 األخرى التمويل ألساليب فشيئا شيئا الساحة تاركة التمويل، في المخاطر المال مؤسسات رأس دور نحصارإ و 
 التي للمشروعاتبالنسبة  أما مأمول، متوقع وتطور مرتفع إيراد معدل لديها التي للمشروعات وهذا يحدث

 بمؤسسات دائما مقرونا فيبقى تمويلها نسبيا، مرتفعة مخاطر وذات جدا مرتفعة إدارية تكلفة متابعتها تتطلب
 .المخاطر المال رأس

                                      

 .08رحيم حسين، مرجع سابق، ص -1
بين العروض النظرية و الصعوبات  –التمويلية المتاحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة البدائل : سعيد بريبش ،سارة طبيب -2

العلمية،مداخلة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التنمية المستدامة واقع و افاق، ،جامعة العربي بن 
 7،ص2012نوفمبر 13/14مھيدي ام البواقي المنعقد يومي

3 - Pierre BATTINI,op cit, p39. 
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 خالل م.ص.لـ م التمويلي الغطاء توفير في معتبرة بحصة ساهمي المخاطر المال رأس نوخالصة القول، إ
 المختلفة التمويل مصادر بين المخاطر المال يوضح وضعية رأس التالي والجدول والنمو، التطور مرحلتي
  1. للمشروع المتعاقبة النمو مراحل خالل

 مراحل نمو المشروع ومصادر تمويله :)08(جدول رقم

  .92ص، مرجع سابق، عبد الباسطوفا  :المصدر  

 ) capital transmissionمال تحويل الملكية رأس( مرحلتي تمويل العبور والتمويل األخير - 3

في المرحلة ما قبل األخيرة للتمويل يوفر رأس المال المخاطر دورة موارد مالية إضافية تسمح بالعبور  
(bridging)  الميزانين المالية"إلى المحطة النهائية وتأمين نجاح المؤسسة، وعادة ما تسمى بمرحلة "

(mezzanine finance) وغالًبا ما تتضمن قرًضا من الغير(subordinated debt).   ويتضمن هذا النوع
وفي المرحلة األخيرة للتمويل، غالًبا ما يوفر رأس المال المخاطر الموارد . من التمويل أقل قدر من المخاطر

من أجل زيادة أحجام المبيعات وتوليد  ،مرحلة التوسع كي تتمكن من التحرك إلى ما بعد للمؤسساتالمالية 
  .(liquidation)متماسك قبل أي عملية تسييل لألسهم  نمو
 : مرحلة التخارج - 4

وتدر إيرادات كافية، حتى يسعى أصحاب رأس المال المخاطر  ،انما إن تبلغ الشركة الناشئة حجًما معي
، إلى التخارج من الشركة وتحقيق أرباح رأسمالية على المال )ومعهم رائد العمل في بعض الحاالت(

 .فاألرباح الرأسمالية المنتظرة ال تصبح حقيقة إلى أن يتم بيع كل أوجزء من رأس مال المؤسسة. المستثمر

                                      

، رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة الحاج "مال المخاطر دراسة مقارنة مع التمويل بنظام المشاركة برأسالتمويل :"عبد � بلعيدي -1
 .97، ص2008-2007لخضر، باتنة، الجزائر، 

          مراحل النمو  
 مصادر التمويل

 النضج التطور التوسع ا1نشاء

 كافي نسبي غير كافي ـــ التمويل الذاتي

 ـــ ھام جوھري قاصرة عليه بمفردھا رأسمال المخاطر

 ممكنة بدرجة أكبر ممكنة صعبة مستحيلة القروض

 أقل قوة قوية مرتفعة مرتفعة جدا درجة المخاطرة

 متواضعة موجودة بدرجة كبيرة متابعة المشروعات
 نسبيا

 المساھمات ھامة لبيع  ضعيفة
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يمكن تحقيقه بعدة طرق ، (exit scenario)" سيناريوه التخارج"أو " (cash-out)تخراج األموالسإ"وبعبارة أخرى 
 :ستخداماإوفيما يلي أكثر السيناريوهات  ،وذلك حسب حجم الشركة ووضعها المالي

  بيع جزء أوكامل أسهم المستثمرين لمؤسسة قائمة أكبر حجما أوالدمج مع أخرى؛ :السيناريو األول •
 .كتتاب العام للمرة األولىإللها م المستثمرين للعامة من خالل طرحبيع جزء أوكامل أسه :الثاني السيناريو •

  1.العكس السيناريو األول ويعقبه والثاني أو وذلك بحدوثويمكن لهذين السيناريوهين أن يتما على التوالي، 

 رأس مؤسسة أن أي الثانوي، البيع طريق عن تكونستعماال  و إلكنها اقل   أخرىوهناك سيناريوهات 
 أخرى، لمؤسسة أو أخرى مخاطر مال رأس لمؤسسة المؤسسة المقاولة في حصتها تبيع المخاطر المال

 مؤسسة حصة بشراء المقاول يقوم بحيث الشراء، إعادة كذلك يمكن. فيها بحصته المقاول يحتفظ حين في
 المستثمرون يخرج أين التصفية، األخير في يتمثل السيناريوه حين في .المؤسسة في المخاطر المال رأس

   2 .معدومة أو صغيرة بعائدات

  مراحل التمويل عن طريق رأس مال المخاطر: )04(الشكل رقم 

  .04صمرجع سابق،  ،محمد براق ،يامحمد الشريف بن زو :  المصدر
 مال رأس حياة المؤسسة، فياتي أوالً  مراحل يوضح الشكل السابق تدخل رأس مال المخاطر حسب

 يهتم فهو عليه، التجارب وٕاجراء وتطوير المنتج البحث نفقات لتغطيةseed capital) ( اإلنشاء ماقبل
 ثم ، (start-up) اإلنشاء رأس المال يليه البحث والتطوير، مجال في تنشط التي الجديدة بالمؤسسات

        التنمية مال رأس إنتشارا، وأخيرا األكثر وهو (early stage financing)اإلنشاء  بعد المال رأس

                                      

 .07، ص، مرجع سابقسارة طبيب سعيد بريبش، -1
 .06-05ص - زواي، مرجع سابق، ص محمد براق، محمد الشريف بن -2

 Private equity  رأس المال االستثماري                   
  

 البورصة Venture Capitalرأس المال المخاطر                
 
    رأس مال     رأس مال    رأس مال      رأس مال   رأس مال          

    تحويل الملكية   التنمية     ما بعد اإلنشاء      اإلنشاء  ما قبل اإلنشاء
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financing) stage (middle وتعرف هذه السوق، منتجات في تملك التي المؤسسات بتمويل يهتم الذي 
  .أكبر المستثمرة المبالغ وحجم تجارًيا الخطر هنا يصبح إذ سريع، نموّ  المرحلة

  رأس مال الخاطر التمويل عن طريق زايا وعيوبم :المطلب الثالث 

  :كاآلتي والمتوسطة الصغيرة لمؤسساتا حديث لتمويل كأسلوب المخاطر المال رأس وعيوب مزايا تتضح
   التمويل عن طريق رأس مال المخاطر مزايا: أوال

  1:تبيانها من خالل ما يلييمكن 
صاحب  كان فإذا والمسؤولية،  الجدوى في شركاء إن شركات رأس مال المخاطر يعتبرون: المشاركة -1

 بالوساطة بين تقوم المخاطر المال رأس شركة فإن للشركة، مؤسس يعتبر رأسماله خالل منالمؤسسة 
 الذي يريد المال صاحب وهو المستثمر في تتمثل واألطراف عليها، تحصل ربح حصة نظير الطرفين

 تحصل عليها الربح من حصة نظير المخاطر المال رأس شركة بدور يقوم الذي أي والممول استثماره،
 سنويا، ويقّلل اإلدارية المصاريف مقابل معينة نسبة إلى إضافة اّالتفاق حسب % 30 إلى 15 من وهي
 .التقليدية التجارية البنوك لدى والمقترضين ضين المقر بين يوجد الذي التعارض من كثيرا هذا

عالية  تكون الجديدة المشاريع من فكثير الواعد، المشروع الختيار فرصة الممول أمام :االنتقاء -2
 القرض تبحث حالة في بينما أصولها،  قيمة ذلك بعد وتتضاعف عالية أرباح ذات تكون ولكنها المخاطر،

 وٕامكانية نجاحها، الشركة بمستقبل تبالي وال )السداد على القدرة صاحبة( المليئة الشركات عن البنوك
 ؛طاقتها لالبتكار توقفت قد تكون ما غالبا والتي والمستقرة الكبيرة الشركات تستهدف فهي ولذلك

 هذه دفعة واحدة، على وليس مراحل على يتم التمويل أن المخاطر المال رأس خصائص من: المرحلية -3
 الممول لرجوع إلىا المستثمر يضطر المشاركة عقد في نهحيث أ بالمشاركة، التمويل تالئم المرحلية
 ويعطي نتائج األعمال، عرض وفي المستثمر لصدق ضمان هذا وفي اّلتالي، التمويل على للحصول
 ؛الخسارة تضاعف قبل مساره، وٕاصالح خططه لتعديل المشروع فشل حين الفرصة

 مؤسسة ما تخسره بحيث المخاطر، متباينةمؤسسات  عدة على تمويله يوزع أن للممول يمكن  :التنويع -4
 من أعلى تحمل المخاطر على القدرة ثم تكون ومن الخطر؛ تّفتت المشاركةثم إن  األخرى، تعوضه
 ؛في مغامرات الدخول المشروع تجنب الشريك من والمتابعة الرقابة أن عن فضال القرض،

                                      

مداخلة ضمن  ،"تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق شركات رأس مال المخاطر":إسماعيلحجازي  عبد السميع روينة، -1
فريل أ 18-17المنعقد يومي جامعة الشلف، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، تأھيلالملتقى الدولي حول متطلبات 

 .310-309ص ،2006
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 أن ثم يستطيع ومن ،المخاطر عالية م.ص.م تمويل على إن رأس مال المخاطر قادر :والتطوير التنمية -5
 عن طريق العائد المرتقب؛الخطر ذلك  ويعوض عن، ال يقبل بتمويلها غيره لإلستثمار مجاالت يفتح

، فيجذب العديد المؤسسة تنضجإلى أن  والمستثمرتستمر الشراكة بين الممول  :الملكية قاعدة توسيع -6
 ؛ اع رأس المال مشاريع أخرىكأسهم، ويمول العائد من ارتفتطرح و أ من أرباح، ما حققتهلمن المستثمرين 

 من أهم المعاصرة االقتصاديات في المخاطر مال رأس مؤسسات تعتبر :الناشئة المؤسسات دعم -7
 أقرب بأسلوب على التعامل قدرة من المؤسسات هذه به تتميز لما  م.ص.للم والفني المالي التدعيم وسائل

 المستثمرين تشجيع في يساهم ذلك أن والشك .األعمال منشآت طرف من المعاش الواقع إلى يكون ما
  1.  البطالة وتقليص النمو زيادة في في األخير يساهم مما وٕانجازها، مواهبهم بصقل الصغار

 المالي والفني الدعم توفير في المخاطر المال رأس مؤسسات تساهم أن يمكن :المتعّثرة المؤسسات دعم -8
 حصص بتمويل شراء ايضا تقوم كما ،إليها ستثماراتإل جذب و المتعّثرةالمؤسسات  هيكلة إلعادة زمالال

 .للتحسن واضحة لديها فرص يتوافر ولكن الضعيف، األداء ذات قائمة مؤسسات على والسيطرة ملكية
 الالزمة لتطوير واإلدارية الفنية والخبرة التمويل توفير خالل من :اإلقتصادي اإلصالح برنامج تدعيم -9

 على الجمهور باعتبار أن للبيع طرحها قبل آدائها وتطوير هيكلتها إعادة يجب التي المؤسسات، وٕاصالح
 توقع مقابل مرتفعة، مخاطر مستوى تحمل على عادي غير ستعدادإ على المخاطر رأسمال مؤسسات

 أنها اآلثار التضخمية، باعتبار من التقليل في تساهم أنها كما .المستقبل في عادي غير ربح تحقيق
 .النقود خلق في اإلفراط دون م .ص.م تمويل في تساهم

  2عيوب التمويل عن طريق رأس مال المخاطر: ثانيا

  :نه كغيره ال يخلو من العيوب نختصرها فيما يلي أ إال هذه المزايا لرأس مال المخاطر رغم كل 

  ). كالمشاركة في القرارات و توجيه مسار المشروع(الحقوق المتولدة للمخاطرين عن المشاركة   •
لكن ينبغي أن ال ( سترداد حصص المخاطرين إل م،.ص.م.ـالتتطلب مبالغ مرتفعة، في حالة نجاح   •

ننسى بطبيعة الحال أن ذلك ما يقيم ميزان العدالة، حيث تعتبر هذه المبالغ مقابل المجازفة التي قبلها 
تي شاركوا بها في المخاطرون وقت اإلنشاء، والتي كان من الممكن أن تعرضهم لفقدان كافة أموالهم ال

 ).المشروع 

                                      

 .127،128ص مرجع سابق، ،"ا]قتصادية أةتمويل المنش ": أحمد بوراس -1
 .77- 76ص- وفاء عبد الباسط، مرجع سابق، ص -2
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 - LEASING - عن طريق قرض اإليجارلتمويل ا :المبحث الثاني
نجد أن تأجير  »ستعمال و ليس في  الملكية إلالثروة تكمن في ا« عند تحليل المقولة الشهيرة ألرسطو 

األصول هو أحسن أسلوب تمويلي بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرا لمميزاتها التي تتسم بنوع من 
من خالل وتفادي مشكلة الضمانات و  ،لتمويل هذه المؤسسات قرض اإليجار كبديلوقد جاء  ،الخصوصية
و كذلك مزايا و اإليجار لية القرض ونوضح آلية سير عم قرض اإليجارنشأة و تطور  عرضسن هذا المبحث

  . عيوب هذه التقنية التمويلية
  قرض اإليجارومفهوم  نشأة :األولالمطلب 

باللغة " Leasing"ختالف وتعدد للمصطلحات المترجمة للكلمة األصلية إفي البداية نشير أن هناك 
أي إلى  المعنىولكن مجمل هذه المصطلحات تشير إلى نفس  ،باللغة الفرنسية"  Crédit bail"اإلنجليزية 

،التمويل جيريأعتماد اإليجاري، القرض اإليجاري، االئتمان التإلا"هم هذه المصطلحات أو  قرض اإليجار،
  "قرض اإليجار"سنعتمد في بحثنا هذا على مصطلح  بالتاليو  .الخ..باإليجار

  قرض اإليجارنشأة : أوال

ويعد تأجير . العصور قتصادي لإلنسان عبرإلاإليجار وتطورت بتطور النشاط اقرض لقد نشأت تقنية 
كتشاف سجالت لإليجار تعود إلى بعض المعامالت إالمعدات من النشاطات ذات التاريخ الطويل، فقد تم 

كما أن  ،قبل الميالد، وذلك في مدينة أوز السومرية القديمة 2000المادية والتجارية التي وقعت قبل عام 
م عندما قام الملك حمورابي بإدماج القواعد واألعراف .ق 1700أهم سجل لقوانين اإليجار يعود إلى عام 

السومرية واألكادية في مجموعة قوانينه الشهيرة، كما وجدت حضارات قديمة أخرى كاإلغريق والرومان 
األرض والسفن ومختلف أنواع والمصريين والفينيقيين في اإلستئجار وسيلة جذابة لتمويل المعدات و 

  1.الخيرات
تقدم تقني وقيام  لما صاحب هذه الفترة من ،ا في القرن التاسع عشرر ا كبير تطو  قرض اإليجاروقد شهد 

الثورة الصناعية وخاصة في بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية وفي سنوات الستينات بدأ القرض اإليجار 
لذي شهدته هذه المناطق بلدان األوروبية واآلسيوية، حيث شكل النمو انتشار في مختلف الإلبالظهور وا
 2.ا وراء انتشار هذا النوع من التمويلعامال دافع

  

                                      

  .07، ص 2005، منشأة المعارف، ا�سكندرية، "ا�يجار التمويلي للمعدات ا�نتاجية :"طه محمد  -1
2- Eric garrido, Le cadre d’économique et réglementaire du crédit bail, édition Revué banque, 
Torme 01 Paris, 2002, p 23. 
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  قرض اإليجارمفهوم  :ثانيا

ستثماره لمدة ال إبهدف  مستأجر رأسمالي بطلب من أصل بتمويل شراء المؤجر هو نظام تمويلي يقوم فيه
ملكية األصل حتى بحتفاظ المؤجر إمقابل دفعات دورية، مع  ،فتراضي لألصلإلمن العمر ا% 75تقل عن 

وامتالك المستأجر لخيار شراء األصل عند نهاية مدة التأجير أو إعادة األصل للمؤجر في نهاية  العقد نهاية
  .1مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى

جيرية مؤهلة قانونا لذلك ،بوضع آالت أمالية أو شركة تهو عبارة عن عملية يقوم بموجبها بنكا أو مؤسسة 
مع  اإليجارتستعملها على سبيل و  2اضع مواصفاتهتو  احددهتبحوزة مؤسسة ومعدات أو أية أصول مادية 

  .3إمكانية التنازل عنها في نهاية فترة التعاقد ،و يتم التسديد عن طريق أقساط متفق عليها تسمى ثمن اإليجار
 موجودات على تحصل المتخصصة، بحيث المالية والمؤسسات البنوك تستعملها تمويل تقنيةأيضا  هوو 

 تكون عادة متبقية بقيمة شرائها بدورها بإعادة تقوم األخيرة وهذه أخرى، لمؤسسة لتأجيرها عقارات أو منقولة
 4.جارياإل بثمن تسمى متفق عليها، أقساط على التسديد ويتمالعقد،  مدة نتهاءإ عند منخفضة

كبديل مستحدث لعدة أسباب، نذكر أهمها في  اإليجارتلجا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ألسلوب قرض 
 5:النقاط التالية

  .ستئجارإلا ءنهاإ إمكانية-                       .المؤقتة حتياجاتإلا مقابلة -              
   .المال برأس حتفاظإلا -                          .تحقيق مزايا ضريبية  -              

 ستثمارات مرتفة الثمنإلالحصول على ا -اإلستفادة من التطورات التكنولوجية               -              
  

   :ستخدام أصول رأسمالية يتم بين طرفينإ لتمويل و تفاق إهو  اإليجارقرض 
  الذي يتولى تمويل شراء األصل الرأسمالي  :المؤجر  •
يجارية يتفق إالذي يحق له استخدام و تشغيل هذا األصل الرأسمالي مقابل أداء قيمة  :المستأجر •

 .تفاق أو خاللها إلعليها دون إلزامه بشراء هذا األصل في نهاية مدة ا
 

                                      

  13/04/2014: طZع�، تاريخ ا ihttp://ar.wikipedia.org/wik: متاح على الموقع، قرض ا�يجارتعريف  الموسوعة الحرة، -1
الطبعة اpولى، مكتبة  –التطبيقية  –تشريعية  –زيز، التأجير التمويلي ومداخله المالية ، المحاسبة ا]قتصادية سمير محمد عبد الع -2

 .80، ص2001ومطبعة ا�شعاع الفنية، مصر، 
 .06ص ،2000 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ،"قتصاد البنوكإمحاضرات في ":شاكر القزويني -3

4 -  Benet.R. Luc, Principes de techniques bancaires, 20 ème éditions, Édition Dunod , Paris, France, 
1999, p: 213. 

جامعة  ،دكتوراه في العلوم المالية أطروحة، وآفاقواقع : صالحي عبد القادر، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر -5
 .90، ص2008 الجزائر، عنابة، ،باجي مختار
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  1 :وقد تنشأ العالقة بين ثالثة أطراف 
  ؛ الرأسمالي لألصل المورد :األول الطرف •
 الرأسمالي؛ األصل لشراء الممول :الثاني الطرف •
  ؛.الرأسمالي لألصل المستخدم :الثالث الطرف •

  .سنتعرف عليهم بالتفصيل في المطلب الموالي

  اإليجارآلية التمويل عن طريق قرض :المطلب الثاني 

كيفية سير عملية قرض اإليجار واألطراف المتداخلة فيها، كذلك  إلىسنتطرق من خالل هذا المطلب 
  . أنواعهسنتعرف على أهم 

  اإليجارمراحل سير عملية القرض : أوال

  2 :كالتالي مراحل أطراف وعبر عدة عدة تتم بين اإليجاري القرض عملية فإن ،كما اشرنا إليه سابقا
 المتدخلة في عملية قرض اإليجار األطراف 1-

  والمقرض المورد ،رالمستأج المؤجر، في تتمثل و أطراف عدة بين قرض اإليجار عملية تنشأ
المتفق  والمقاييس للمعايير وفقا المؤجر، طرف من المطلوب األصل يسلم الذي الطرف وهو :المورد  . أ

  ؛ إلخ...منقول أو عقار يكون أن يمكن اإليجار موضوع األصل عن المستأجر،أما وبين بينه عليها
لألصل  القانونية بالملكية تتميز التي و العملية بتمويل تقبل التي اإليجاري القرض مؤسسة أي :المؤجر  . ب

كل  يتحمل الذي هو المستأجر أن بما متخصص مالي بنشاط تقوم المؤسسة هذه .العقد موضوع
 ؛المؤجر باألصل المتعلقة التقنية االلتزامات

مواصفات  بتحديد يقوم بحيث لصالحه، التأجير عملية تتم الذي الطرف المستأجر يمثل :المستأجر. ـج
و  احتياجاته، حسب المدة و التكلفة و السعر حول المورد مع بالتفاوض تأجيره في يرغب الذي األصل

 المؤجر؛ مع عقده الذي لالتفاق وفقا إيجارية دفعات تسديد مقابل باستخدامه يقوم
 يقدم خدماته والذي المقرض، وهو رابع طرف تتضمن أن بإمكانها اإليجار قرض عملية إن :المقرض. د

 القرضشركة  إقامة في يشارك أو المؤجر أو المستأجر إلى القروض منح في والمتمثلة المصرفية
 .اإليجاري

                                      

البنوك ا�سZمية الدولية وعقودھا مع إشارة خاصة بنظام التأجير التمويلي،دار الفكر الجامعي، ا�سكندرية، مصر،بدون  :"ھشام خالد -1
 .37سنة نشر ،ص

 .429،ص2000مصر، ا�سكندرية، المعارف، منشأة ،"المصرفي ا�ئتمان إقتصاديات :"خليل كمال محمد الحمزاوي -2
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 1: هي مراحل بثالث باإليجار التمويل عملية تمر عملية التمويل بقرض اإليجار مراحل -3

 الشراء عملية إنجاز :األولى المرحلة

 بعد، فيما تأجيرهأجل  من األصل شراء لكن و فقط، الشراء بهدف ليس الشراء يجري األحيان، أغلب في
  المستأجر؛ إلى لتؤجره من المورد األصل يجارإلقرض ا مؤسسة تشتري حيث ،أطراف ثالثة بتدخل وهذا

  بقرض اإليجار المرتبطة لألحكام تطبيقا األصل تأجير :الثانية المرحلة
 يمنحه و التأجيرمدة  خالل بسهولة حيازته من فيمكنه تأجيره، يريد الذي األصل للمستأجر المؤجر يسلم
 طرف من أي ضمان يوجد ال المقابل في و المؤجر، األصل حيازة عن الناجمة المشاكل ضد ضمانا

  بعد؛ فيما األصل استعمال لتأمين المستأجر

  مدة العقد نتهاءإ: المرحلة الثالثة 
 :هي  ختياراتإ ثالثة أمام نفسها المستأجرة المؤسسة تجد العقد، مدة انتهاء عند

 لألصل؛ مالكة تصبح وبالتالي العقد، في عليه المنصوص الشراء حق ستعمالإ •
 ؛المؤجرة المؤسسة إلى األصل إرجاع •
 جديدة إيجارية أقساط جديدة، عقد مدة على التفاوض وبالتالي المؤجرة، المالية المؤسسة مع العقد تجديد •

 الشراء؛ خيار وشروط

 كمدى ،أهدافها مع يتالءم والذي، لها األنسب الخيار تستخدم سوف المستأجرة المؤسسة أن شك وال
والشكل الموالي  .وتطور تقنية أكثر السوق في جديدة وأصول معدات دخول أو لألصل الفعلية حاجتها

  :يوضح كيفية سير عملية قرض االيجار
  
  
  
  
  
  

                                      

1 - Pascal philipossian, Le Crédit Bail et Le Leasing, SEFI, Montréal(Québec), 1998, p76. 
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  1اإليجارعملية قرض  سيريوضح   :)05(الشكل رقم 

  

  

  
  

                                                                          
  

  .08صم،. ص.للـمالقرض اإليجاري كبديل تمويلي :خالد طالبي عبد الباقي روابح، :المصدر
  كيف تتم عملية قرض اإليجار عن طريق ستة مراحل تتمثل في من الشكل السابق يتضح لنا

  .طلب األصل): 3(   عقد القرض اإليجاري): 2(   ختيار األصلإ): 1(

  .دفع أقساط اإليجار): 6(تسوية الثمن            ): 5(         التسليم): 4(

  : أنواع قرض اإليجار :ثانيا

 ومن خالل هذا المبحث التطرق إلى أهم أنواعه ،حسب عدة معايير قرض اإليجارالعديد من أنواع  هناك
  العقد االستئجارمعيار طبيعة األصل المؤجر ومعيار جنسية  نقل الخطر، معيارحسب المعيير التالية 

  قرض االيجار حسب معيار نقل الخطر - 1

  التشغيلي قرض اإليجار   . أ

 خدمات إلى باإلضافة ،األصل المؤجر من المستأجرة المؤسسة نتفاعإب العقود من النوع هذا يتسم 
 بعقد المؤلفات بعض يسمى في لذلك اإليجار، قيمة تقدير عند الحسبان في تكلفتها تؤخذ التي الصيانة

 دفعات أن مميزاته ومن تشغيله، وتكلفة اإليجار أقساط المستأجرة المؤسسة تتحمل بينما .تالخدما جارإي
 العمر يمتد لنهاية ال اإليجار عقد أن ذلك وسبب لألصل، الكلية التكلفة لتغطية تكفي ال اإليجار

 إلى إضافة تأجيره، إعادة أو بيعه طريق عن لألصل الكلية التكلفة تغطية تتم حيث ،2لألصل اإلفتراضي
 تترتب وقد العقد، فترة نتهاءإ قبل المستأجر قبل من إلغائه إمكانية على ينص بند على يحتوي فإنه ذلك

                                      

،مداخلة ضمن "- حالة الجزائر–القرض ا�يجاري كبديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  ":عبد الباقي روابح،خالد طالبي -1
المستدامة، جامعة العربي بن مھيدي ،أم البواقي ،الجزائر،المنعقد  الملتقى الوطني الثاني حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتنمية

 .8،ص2012نوفمبر  13/14يومي
 جامعة منتوري، تمويل المؤسسات الصغيرة دراسة حالة و]ية قسنطينة، رسالة ماجستير غير منشورة، إشكالية":حليمة الحاج علي -2

 .85،ص2009/ 2008الجزائر، قسنطينة،

  Le Bailleurالمؤّجر 

 Le locataire 4لمستأجر ا Le fornisseurد ر المو 

5 

3 

2 

6 

1 
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 التخلص في كبيرة مرونة تعطيه إذ لمصلحة المستأجر، يظل ذلك ولكن العقد إلغاء عملية على غرامات
  1.تقادمه أو لخدمتها الحاجة األعمال، وزالت حجم تقلص إذا وأعبائها المستأجرة التجهيزات من

 التمويلي اإليجار   . ب

 األصل، حياة مدة كل يغطي بأنه التمويلي جارياال عقد ويتميز الرأسمالي باالستئجار كذلك ويعرف 
 بأن يتميز ّأنه كما االقتصادية، األصل حياة مدة من أقل تكون مدته قد الذي التشغيلي جارياإل عقد عكس
 على بند ينص يتضمن الو ، المؤجر األصل سعر تتضمن الخاصة به يةر اإليجا للدفعات الحالية القيمة

 يمكن كما ومتفق عليها، محددة بنسبة المدة نهاية عند العقد لتجديد إمكانية وجود مع ولكن إلغائه، إمكانية
  .للمستأجر بالنسبة ابةجذ تكون قد عليها، متفق بقيمة األصل تمّلك للمستأجر

 وبتكاليف بالكامل المستأجر يتكفل حيث لألصل صيانة خدمات أية تقدم ال أنه خصائص ومن 
 أن فعليه العقد ينهي أن المستأجر أراد فإذا إلغاؤه، يمكن اله أن كما العقارية، والضرائب التأمين الصيانة

 يؤدي قد ذلك فإن اإليجار دفعات تسديد عن تخلف إذا أما واحدة، دفعة المتبقية دفعات اإليجار كافة يسدد
  :ويشمل اإليجار التمويلي األشكال التالية  2 .الشركة إفالس إلى إعالن النهاية في
 :البيع ثم االستئجار •

ويتضمن بيع مؤسسة قرض اإليجار ألحد أصولها إلى مؤسسة أخرى كشركة التأمين بشرط أن تقوم  
هذه األخيرة بتأجير األصل للمؤسسة البائعة التي تحصل على قيمة األصل والهدف من هذا النوع لقرض 

  .لمتالك األصإاإليجار المالي هواالستفادة من الوفرات الضريبية والتي تكون أفضل من حالة 
 : اإليجار الرفعي  •

المستأجر، المؤجر، والجهة المقرضة، وال يختلف دور المستأجر : ويتميز بوجود ثالثة أطراف في العقد
عما كان عليه في عقود االستئجار األخرى، لكن االختالف يكمن في دور المؤجر الذي يمول شراء 

األجل  بقرض مضمون طويل%) 70(، ويمول الجزء المتبقي )مثال% 30(األصل المطلوب جزئًيا فقط 
، وعادة يستخدم هذا النوع من القروض اإليجارية )الخ... بنك تجاري، شركة تأمين،(من مؤسسة تمويلية 

   3.تفاقات رأسمالية كبيرةإفي تمويل االستثمارات التي تتطلب 

                                      

 .50ص مرجع سابق، أحمد بوراس، -1
 رسالة ماجستير غير منشورة،، دراسة حالة الجزائر في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ا�يجاريدور القرض ":خالد طالبي -2

 .87،ص2010/2011الجزائر، قسنطينة، جامعة منتوري،
  .105أحمد بوراس، مرجع سابق، ص  -3
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 نقاط توضيح علينا وجب ولهذا ، ستئجار التشغيليإلستئجار التمويلي واإلا بين خلط يحدث ما كثيراً  :مالحظة
  :الموالي خالل الجدول من وهذا بينهما، االختالف

  ستئجار التشغيليإلستئجار التمويلي واإلمقارنة بين ا) : 09(الجدول رقم 

                                           .83ص ،سمير محمد عبد العزيز، مرجع سابق:  المصدر

من خالل الجدول يتضح لنا الفرق الجوهري بين اإلستئجار التمويلي واإلستئجار التشغيلي، خاصة من 
ين المؤجر والمستأجر كما يوضح إزالة الغموض القائم فيما حيث مدة العقد جواز إلغائه، وكذلك العالقة ب

  . يخص مآل األصل المؤجر عند نهاية مدة العقد ومختلف الشروط المتعلقة بعقد القرض اإليجاري 

  

  ا>ستئجار  التشغيلي  ا>ستئجار التمويلي  عناصر المقارنة

  
  مدة العقد

مدة العقد طويلة تصل إلى ما يقرب من 
  العمر ا`فتراضي ل_صل

مدة العقد قصيرة ` تتجاوز الفترة التي 
يحتاج فيھا المستأجر ل_صل cداء 

  ما تجدد سنوياعمل معين و عادة 
مسؤولية تقادم 

  اcصل
يتحمل المستأجر مسؤولية عدم 

صiحية اcصل سواء بالھiك أو 
  بالتقادم

يتحمل المؤجر مسؤولية عدم صiحية 
  اcصل سواء بالھiك أو بالتقادم

  
  الصيانة و التأمين

المستأجر يتحمل تكاليف صيانة 
وإصiح اcصل و كذا تكلفة التامين 

  فترة التعاقدعليه خiل 

المؤجر يتحمل تكاليف صيانة 
وإصiح اcصل وتكاليف التامين عليه 
خiل فترة التعاقد ما لم ينص عليه عقد 

  ا`تفاق على غير ذلك
  

العiقة بين 
المؤجر 

  والمستأجر

تكون العiقة بينھم معقدة و متشابكة 
ولذلك تحتاج لقانون ينظم ھذه العiقة 

فيھا و يحافظ على حقوق كل طرف 
وذلك بسبب طول فترة التعاقد و cھمية 

  النسبية لقيمة العقد

العiقة بين المؤجر و المستأجر تتسم 
بالسھولة و` تثير مشاكل قانونية وذلك 

  لقصر فترة التأجير

  
  

  مآل الملكية

يكون للمستأجر حرية ا`ختيار بين 
  :ثiث بدائل في نھاية مدة العقد 

  أن يعيد اcصل إلى المؤجر  - أ
 أن يعيد تأجير اcصل لمدة أخرى-ب

  شراء اcصل من المؤجر -ج

` يجوز للمستأجر ملكية أو شراء 
اcصل المؤجر في نھاية مدة العقد بل 
يرد اcصل محل تأجير إلى المؤجر 

  مرة أخرى

  
  

  نظم إلغاء التعاقد

` يجوز إلغاء عقد ا1يجار خiل المدة 
المتفق عليھا في العقد من قبل احد 
طرفي العقد ولكن `بد من اتفاق 

  الطرفين

يجوز إلغاء عقد ا1يجار من قبل 
المستأجر خiل المدة المتفق عليھا في 
العقد و في ھذه الحالة يلتزم المستأجر 

بسداد ا1يجار عن فترة استغiل 
اcصل مع تطبيق ما قد يكون متفقا في 

  مثل ھذه الحا`ت
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 :هنا ثالثة أنواع ونميز :قرض اإليجار حسب معيار طبيعة األصل المؤجر - 2
 : القرض اإليجاري للمنقوالت  . أ

، حيث يقوم المؤجر بشرائها ماكالعتاد واآلالت والوسائل اإلنتاجية عمو  ويخص تأجير أصول منقولة
 .سنوات في أغلب األحيان 7نتفاع بها وال تتعدى مدة العقد إلوتأجيرها للمستأجر ل

  1 : لمنقوالت، مايليا إيجارومن الشروط العامة لعقد 
 ؛ Identifiableأن يكون األصل معروفا ومحددا −
 ؛L'usage durableستعمال الدائم إللأن يكون األصل موافقا  −

 : القرض اإليجاري للعقارات  . ب
ستعمال مهني لمؤسسة معينة قد تصبح مالكة لذلك األصل إ ذات عقاراتارة عن عملية تأجير هو عب

  .سنة 20سنة، وقد تصل إلى  15و 8في نهاية مدة العقد إذا اختارت ذلك، وتتراوح مدة العقد ما بين 
  : القرض اإليجاري للقيم المعنوية. جـ

أوشهرة  ،ختراع ورخص صناعيةإيكون موضوعه براءت  ،ويتمثل في قيام مؤسسة بعقد قرض إيجاري
قتحام أجزاء جديدة من إبهدف إدخال منتوج جديد للسوق أو ، -  fond de commerce -محل 

  2.بنفسهاالسوق بهدف توسيع عملها وهذا بدل القيام بعمليات البحث والتطوير 
   القرض اإليجاري حسب معيار جنسية العقد - 3

  3:ونميز هنا كذلك نوعين أساسيين
 :القرض اإليجاري المحلي  . أ

وهو عقد يجمع بين مؤسسة قرض إيجاري وزبون ينتميان إلى نفس البلد، كما يمكن لمؤسسة القرض  
  .ذلك البلداإليجاري إنشاء فروع لها في الخارج وممارسة القرض اإليجاري المحلي في 

 :القرض اإليجاري الدولي  . ب
يستخدم عادة معيار المقر االجتماعي أو المقر الرئيسي لألطراف المتدخلة في عملية القرض لتقرير 
الطابع الدولي للقرض اإليجاري، حيث يعتبر القرض اإليجاري دولًيا عندما يكون المؤجر والمستأجر 

 .مختلفةمقيمان في بلدان مختلفان ويخضعان لتشريعات 

                                      

1 - Farouk Bouyacoub , " L’entreprise et le financement bancaire", édition Casbah, Alger, 2001, 
p 254. 

 .09عبد الباقي روابح، خالد طالبي، مرجع سابق،ص -2
 9نفس المرجع،ص -3
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  اإليجارمزايا وعيوب التمويل عن طريق قرض : المطلب الثالث

تجعله بديل فعال في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكنه كغيره  عدة بمزايا اإليجاريتميز قرض 
مزايا وعيوب التمويل  إلىمن التقنيات التمويلية اليخلو من بعض العيوب وسنتطرق من خالل هذا المطلب 

  : كالتالي اإليجارعن طريق قرض 

 اإليجارمزايا التمويل عن طريق قرض :أوال 

  1:عدة مزايا يمكن ذكر بعضها فيما يلي اإليجارعن طريق قرض للتمويل 
  التأجير كمصدر للتمويل - 

ستخدام إفالمستأجر يستفيد من  ،يعتبر التأجير كمصدر تمويل مقدم من  طرف المؤجر إلى المستأجر
لتزام المالي  إلوهذا مقابل دفع أقساط اإليجار المتفق عليها،  وهذا  ا ،األصول الثابتة  لفترة زمنية محدودة
هو مصدر تمويل،  ألن البديل اآلخر للحصول على خدمات هذا  هو الذي يجعلنا نقول أن التأجير

  مملوكة أو القروض ؛األصل هو الشراء سواء باستعمال األصول ال

  تخفيض تكلفـة اإلفـالس  - 

ولكن في حالة التمويل  ،تدفع ألنه في الحالتين هناك أقساط مالية ثابتة ،فاإليجار يماثل القروض
سترجاع األصل إفالمؤسسة المؤجرة بإمكانها " اإلفالس " إذا تعرض المستأجر إلى عسر مالي  اإليجاري

هتالك القرض قد يعرض المؤسسة إالقرض، فإن عدم دفع أقساط  أما في حالة ،محل عقد اإليجار
المؤسسات الصغيرة لإلفالس عندما يكون لألصل قيمة سوقية منخفضة، فالتمويل التأجيري يبعد 

  ؛ هاعن مسألة ضمان القروض التي تشكل عائقا أساسيا في تمويلوالمتوسطة 
   المرونــة - 

اإليجار مع مختلف أنواع المؤسسات من حيث نشاطها  تظهر هذه المرونة من خالل تكيف عقد 
كما أن مبالغ أقساط اإليجار تتناسب . وشكلها واختالف ظروفها وٕامكانياتها واالستثمارات المطلوب تمويلها

   ؛للمعدات اإلنتاجيالعمر الئمة مع تمع حجم المداخيل المحققة ، إضافة إلى أن مدة العقد تكون م
  
  

                                      

التمويل التأجيري كبديل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول : سعيد بريبش -1
ص - ، ص2006نوفمبر 21/22المنعقد يومي بسكرة، وأثرھا على ا�قتصاديات والمؤسسات جامعة محمد خيضر،سياسات التمويل 

10 -11. 
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  تخفيـف الميزانيـة -
ال يؤدي التعامل بقرض اإليجار إلى تكثيف عناصر أصول وخصوم الميزانية، فهو ال يتبع بأي 

عتباره كدين يقابل أقساط إوال من ناحية  ،تسجيل سواء من ناحية حيازة االستثمارات في أصول الميزانية
ويتم تقييده بصفة  .اإليجار في الخصوم، وبالتالي فهو ال يؤدي إلى زيادة ال في األصول وال في الخصوم

  منفصلة في وثائق ملحقة  للميزانية ، والمصاريف الناتجة عنه في حساب مصاريف  متنوعة ؛ 
  التخلص مـن مشكلة الضمانات -

  الشركة المؤجرة حق ملكية األصل إلى غاية نهاية مدة العقد ؛ حيازةأهم ضمان في قرض اإليجار هو 
  الوضعية المالية للمؤسسةتحسيـن  - 

دم اللجوء لالقتراض وبالتالي التخفيف في خصوم الميزانية وتحديدا في حجم الديون الخارجية  أي ع
  ؛على المدى الطويل مما سيؤدي إلى تحسين الوضعية المالية للمؤسسة 

   :توفيـر السيـولة الماليـة ألغـراض أخـرى - 
ستئجار األصول الثابتة يساعد المؤسسة التي تعاني من نقص في الموارد المالية في الحصول إإن 

البنوك لالقتراض أو البحث عن شركاء أو زيادة  حصص  لىإعلى األصول الضرورية دون اللجوء 
  1.ستعمال الموارد المتوفرة لديها ألغراض أخرىإعدد المساهمين ، وفي نفس الوقت بإمكانها أو /و
  :تحقيق وفرات ضريبية -

ل ألن قيمة األصو، لمحققةمن أرباحه ا يزيدمما  ،لاألص لمستأجرلنسبة با ضريبية تتحقيق وفرا
يجارية إلا الدفعاتقيمة ل بما يعاد حسابات النتائجل تظهر في جدول ب، الميزانيةستأجرة ال تظهر في المـ

  التكاليف؛باعتبارها من  للضريبةالخاضعة  المحققةومن ثم يتم خصمها من األرباح ، المدفوعة
  أكبرتحقيق ربحية  - 

حالة القرض أما في ، تخصم قيمة اإليجار فقط من اإليرادات باعتبارها تکلفة، ستئجارإلا حالةفي 
 2. فوائد القرض إلىإضافة  القسط المدفوعتخصم قيمة  ،لاألصوشراء لغرض
 
  

                                      

، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول "التمويل التأجيري كبديل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر": سعيد بريبش -1
ص - ، ص2006نوفمبر 21/22لمؤسسات جامعة محمد خيضر،بسكرة،المنعقد يوميسياسات التمويل و أثرھا على ا�قتصاديات و ا

10 -11. 
،أطروحة دكتوراه دولة "جتماعية�على التنمية ا]قتصادية وا هوانعكاساتقتراض �ستثمارات عن طريق ا�تمويل ا" : سليمان بوفاسة -2

 .137،ص2007/2008غير منشورة، جامعة الجزائر،
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  اإليجارعيوب التمويل عن طريق قرض : ثانيا

  : يفيمايلض اإليجار ر التمويل عن طريق قعيوب تتمثل 
 المستأجر؛ األصل استخدام على المفروضة القيود - 
 اإليجار؛ مدة نتهاءإ بعد المستأجر األصل قيمة من المتبقية القيمة خسارة - 
  الدفع، على القدرة عدم عواقب - 

 عند الثانية والمرة لألصل، المؤجر شراء عند األولى المرة مضاعفة، مبيعات لضرائب المستأجر تحمل - 
   1.المستأجر قبل من ستئجارهإ

المؤجر  يقدم وااللتزام بما المطلوبة والخصائص المواصفات على للحصول المرافقة والصعوبات القيود - 
  2.األصول لجميع بالنسبة متوفر غير أنه كما

 بهذه عليه المحصل األصل ألن اإلهتالك، بأقساط المرتبطة الضريبية الوفورات من المؤسسة حرمان  - 
 للمؤسسة؛ ملكا ليس التقنية

 المؤسسة، مردودية على يؤثر الذي الشيء األخرى، التمويل مصادر من أكثر مكلفة عملية تكون قد - 
 باإلضافة اإليجار، قرض مؤسسة دفاتر في األصل هتالكإ أن تغطي يجب اإليجار قرض تكلفة ألن
  ؛المقدمة أضف إلى ذلك الخدمة ومكافأة األموال المستثمرة تكلفة إلى

و األسلوب األمثل للحصول على اإلستثمارات بالنسبة ه جارييبقى قرض اإل كحوصلة لما سبق،
، وذلك لضآلة رأسمالها وعدم القدرة على ، خاصة في مرحلة اإلنشاء والتوسعللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .الحصول على تمويل من المصادر التقليدية
  
  
  
  
  
  

                                      

، 2007،اpردن،عمان ،اpولىوالتوزيع،الطبعة  للنشر الميسرة ، دار"المالية ا�دارة في أساسيات" : الخرشة ياسين النعيمي، عدنان -1
 .180ص

العدد السابع ،جامعة محمد  ،استخدام قرض ا�يجار في تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة، مجلة العلوم ا�نسانية ":مليكة زغيب -2
 .8، ص2005 ريالجزائر، فيف خيضر بسكرة،
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  - FACTORING - عقد تحويل الفاتورة التمويل عن طريق  :المبحث الثالث
وذلك  المتداخلة فيه، األطرافو  الفاتورةعقد تحويل  أنواعو  أهمية سنتناول من خالل هذا المبحث مفهوم،

فقد تم تخصيصه لعرض مزايا وعيوب  األخيرالمطلب  أما ،على التوالي والثاني األوللمطلب امن خالل 
 .عقد تحويل الفاتورة

 ماهية عقد تحويل الفاتورة  :األولالمطلب 

 أمورها بتسيير لها يسمح ماليا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  دعما الفاتورة تحويل عقد نظام في نجد
 في المدينين سداد عدم مخاطر لتفادي تستعمله حيث تجاري؛ ئتمانإ من تحصل عليه ما جانب إلى المالية،
 قدرة في البنوك ثقة عدم حالة في كذلك والمداخيل، المصاريف بين نحرافاتإوحدوث  اإلستحقاق، تواريخ

 .ديونها نظرا لقلة ضماناتها سداد على المؤسسة
  نشأة عقد تحويل الفاتورة: أوال

 "factoring" االنجليزي وللمصطلح''affacturage''،الفرنسي للمصطلح ترجمة الفاتورة تحويل عقد يعتبر
 . " الفاتورة تحويل عقد" مصطلح ستعملإ الجزائر وفي" التجارية الحقوق شراء عقد" يعرف بــ المشرق فيأما 

 مستعمرة كانت عندما أ.م.و في أنتشر ثم ،رعش الثامن القرن في إنجلترا في الفاتورة تحويل عقد نشأ
 أن دون األمريكي السوق مع يتعامل الذي كان البريطاني البائع لذلك يرجع نشأته في واألصل. بريطانيا
 لعمالئه معلومات تقديم طريق عن ،في بريطانيا لمقيمينالوكيل ل دور يلعب أمريكا في الوكيل وكان يعرفه،

 كما البائعين، لصالح منهم الثمن لتحصيل وأمانة المشترين يسر ومدى السوق، حاجات حول بريطانيا في
 أحيانا يضمن هأن إلى باإلضافة المشترين مستحقات الحساب من على دفعات البائعين لعمالئه الوكيل قدمي

  1. األمريكي مع المشتري المبرمة الصفقات تنفيذ لعمالئه
مصرفية  مؤسسة أول إنشاء مع 1960 بداية مع أوروبا في بعد فيما الفاتورة تحويل عقد تطور ثم 

  factoring international الدولي الفاتورة تحويل عقديخضع  إذ " factor" يسمى النظام في متخصصة

 من كثيرة دول في الفاتورة حالًيا تحويل عقد ويستعمل .1988 ماي 28 في وقعت التي بكندا أوتاوا إلتفاقية
 .الهادي المحيط األوسط، الشرق آسيا، أمريكا، أوروبا،
 
 
  

                                      

 .118-117ص -ص ، 1994 مصر، القاھرة، العربية، النھضة دار ،"وضماناتھا المصرفية ا�عتمادات ":عوض الدين جمال علي -1
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  عقد تحويل الفاتورة  مفهوم: ثانيا 

مجموعة الخدمات التي تقدمها مؤسسة متخصصة لألشخاص أو المؤسسات الراغبة في  :األولالمفهوم 
تقوم بواسطتها مؤسسة  تقنية هي أو 1.توكيلها إلدارة حقوقها والحصول على إعتمادات قصيرة األجل

حيث  على زبونها، م .ص.الـممتخصصة تكون في غالب األمر مؤسسة قرض، بشراء الديون التي تملكها 
تقوم هذه المؤسسة بتحصيل الدين وضمان حسن القيام بذلك، فهي بذلك تحل محله في الدائنية وتبعا لذلك 

  2.ديد وذلك مقابل عمولة متفق عليهاحتماالت عدم التسإفهي تتحمل كل األخطار الناجمة عن 

إلى  الفواتير تحويل يتم حيث المدنيين، لتسيير عامة حلول مجموعة هو الفاتورة تحويل عقد :الثاني المفهوم
   3؛التسديد عدم خطر وتغطية تمويل، المراقبة، باإلدارة، تقوم التي ( factor) متخصصة مؤسسة

هي تقنية تمويلية تقوم بها شركة مالية تسمى الفاكتور تتعهد بتغطية مخاطر تحصيل مبلغ  :المفهوم الثالث
   3؛ فواتير شركة تجارية لصالح الدائنين مقابل عمولة

 أصحابها من التجارية الحقوق تحويل عن عبارة هو الفاتورة تحويل عقد فان المفاهيم هذه كل خالل من
التسديد  عدم حالة في وضمانه بتحصيله تتكفل التي الفاتورة تحويل عقد في متخصصة قرض إلى مؤسسة

  4 .  المحولة الحقوق أوكل جزء بتسبيق أن تقوم على
مؤسسة مالية  إلىمعنوي  أونه عملية تحويل ديون تجارية لشخص طبيعي أعلى  كما يعرفه البنك الفرنسي

مولة يدفعها الطرف الدائن، ومؤسسة عقد تغطية الديون مقابل ع األخيرتدعى الفاكتور حيث يتحمل هذا 
  .تحويل الفاتورة قد تغطي جزء أو كل الديون المحولة إليها

  :أطراف 3وفي الممارسة العملية تنطوي عملية الفاكتورينغ على 
 مؤسسة عقد تحويل الفاتورة إلىالمؤسسة التي تملك حقوق على عمالئها و تقوم بتحويلها  •
التمويل، (، و تقدم خدمات لعمالئها مثلإليهامؤسسة عقد تحويل الفاتورة والتي تشتري الحقوق المحولة  •

 ؛)تسيير حساب العميل تغطية خطر عدم التسديد،
  1. العميل المدين •

                                      

 .65أحمد بوراس، مرجع سابق، ص -1
  .115، ص2007، ديوان المطبوعات، الجامعية، الطبعة السادسة ،الجزائر، "تقنيات البنوك ":الطاھر لطرش -2

3-serge braudo,dictionnaire du droit privé,sur le site : http://www.dictionnaire-
juridique.com/definition/affacturage.php, consulté le :15/04/2014. 

العربي، ا�سكندرية  ،المكتب "والعشرين الحادي القرن عالمية إطار في البنوك النقود إدارة ياتإقتصاد":العزيز عبد محمد سمير -4
 .97بدون سنة، ص مصر،
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 عمليات ثالث ضمن ، وذلكالفاكتور الزبون، المورد،: هم أطراف ثالث على الفاتورة تحويل عقد يعتمد
وهذا ما سنتطرق إليه في  4 .نهائيا تغطيتها أو تحصيلها غاية إلى الفاتورة تحرير من بتداءإ ومراحل

  .المطلب الموالي
   أهمية عقد تحويل الفاتورة:ثالثا

  2:بما أن عقد تحويل الفاتورة عقد بين طرفين فتظهر أهميته لكليهما كالتالي
 الزبائن من محاسبة عملية من جزئًيا أو كلًيا تتخلى فهي: الحقوق عن المتخلية للمؤسسة بالنسبة - 1

 من ينجر وما التسديد، عدم خطر يجنبها كما والمال، الوقت في تكلفها التي ومتابعة وتحصيل، تسجيل،
  .ألموالها فقدان من وراءها

 من تتحمله ما في مقابل عموالت تتلقى فهي:  الفاتورة تحويل عقد في المختصة للمؤسسة بالنسبة - 2
 )المدينين (الزبائن حقوق ومتابعة الضمان تقديم عند مخاطر

 عقد المختصة في المصرفية للمؤسسة بالنسبة خاصة الفاتورة تحويل عقد سلبيات تفادي أجل ومن
 1: في زبونها وتتمثل مع التعامل حتى تقبل شروط عدة تضع األخيرة هذه فإن الفاتورة، تحويل
 قبل المدينين للزبائن مدققة بدراسة الفاتورة تحويل عقد في المختصة المصرفية المؤسسة قيام •

 المؤسسات أو الدائنين على زبائنها تفرضهم أو وتقترحهم تختارهم كثيرة حاالت ففي معهم، التعامل
 لها؛ تلجأ التي

  الحقوق؛ عن المتنازلة للمؤسسة طيبة سمعة وجود   •
 يعتمد ألنه إستثماري وليس وٕانتاجي تجاري نشاط هو المقبولة الفواتير في التعامل أساس يكون أن

 المدى؛ قصيرة فترة على
 مقبولة فاتورة لكل أدنى حد وجود يجب بل قيمتها كانت ومهما الفواتير كل تقبل ال  •
 على وكذا المدى قصيرة تمويل وسائل تحسين على تعمل مؤسسة كل الفاتورة تحويل بعقد تهتم •

 زبائنها، حساب تسيير

  

                                                                                                                        

1- Guide pratique," affacturage", sur 
site:  http://affacturage.comprendrechoisir.com/comprendre/affacturage-factoring, consulté le:15/04/2014 
.  

 حول الدولي الملتقى ضمن مداخلة ،"الحقوق تحصيل و تمويل في الفاتورة تحويل عقد دور ": بوعZم معوشي طلحة، بن صليحة -2
الجزائر،المنعقد يومي  بسكرة، جامعة ، - النامية والدول الجزائر حالة دراسة  -والمؤسسات ا�قتصاديات على وآثارھا التمويل سياسات

 .2006نوفمبر  21/22
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  أنواعهو  عقد تحويل الفاتورة التمويل عن طريقآلية : المطلب الثاني

  وأنواع الخدمات التي يقدمها الفاكتور عقد تحويل الفاتورة عملية سنتناول من خالل هذا المطلب كيفية سير

  المتداخلة فيه األطرافو  عقد تحويل الفاتورة عمل آلية:أوال

  :عالقة تجارية والمتمثلة فيما يليتتطلب عملية الفاكتورينغ وجود ثالثة أطراف تنشأ فيما بينها 
وهو التاجر أو الصانع أو الموزع لسلعة ما، وهو الطرف الذي يكون في حوزته  : الطرف األول �

  ".الفاكتور" أوراق القبض المدينة التي يبيعها للمؤسسة التمويلية المتخصصة العمالء و حسابات 
اشترى السلع من الطرف األول ولم وهو عميل الطرف األول، أي الشخص الذي : الطرف الثاني �

  . يدفع ثمنها فورا بل تعهد بتسديدها في أجل الحق
وهو عبارة عن مؤسسة مالية متخصصة أو تلك اإلدارة المتخصصة في البنك : الطرف الثالث �

  .التجاري التي يعهد لها بهذا النشاط، وتسمى الفاكتور

  :التاليويمكن تمثيل هذه األطراف الثالثة بيانيا بالشكل 
مخطط يوضح كيفية تطبيق عقد الفاتورة) 06(شكل رقم   

  

  
  
  

    
  113ص  مرجع سابق، قتصادية،إلأحمد بوراس،تمويل المنشآت ا: المصدر

  ؛يقوم العميل بتقديم طلبيه للمورد -1
  ومنتجات معينة  للعميل؛بيع سلعا المورد ي -2
  ة مشترياته و يرسلها إلى الموردح؛يوقع العميل على مستندات مدونة بقيم -3
  سابات القبض والذمم؛يقوم المورد باالتفاق مع مؤسسة الفاكتور على أن يبيع ح -4
  قيمة حسابات أوراق القبض والذمم؛ يقوم الفاكتور بمنح المورد نسبة معينة من -5
  مديونية إليه في تاريخ االستحقاق؛الفاكتور بإخطار عميل المورد مطالبا إياه بسداد قيمة مستندات اليقوم  -6
 .ستحقاق بسداد قيمة المستندات التي وقعها مع المورد إلى الفاكتور إليقوم العميل في تاريخ ا -7
 

 المورد

 الفاكتور العميل

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 
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   الخدمات التي يقدمها الفاكتور أنواع :ثانيا

 ،تحمل للمخاطرة من األخرى وكذلك الخدمات تمويلال ةعميلب يقوم الفاكتور أن تتمثل في: كاملة خدمة -1
 العميل؛ مدين طرف من مباشرة الفواتير بتحصيل القيام ،العميل دفاتر مسك ،عميله مدين إبالغ

 المخاطرة؛ تحمل عدا ما كاملة خدمة -2
 العميل؛ مدين إبالغ و التمويل فقط تتضمن جزئية خدمة -3
 التمويل؛ عدا ما كاملة خدمة -4
 فقط؛ التمويل خدمة -5
  .أحيانا والمخاطرة التمويل تتضمن جزئية خدمة -6

ولكن  األولى الحالة خاصة والمتوسطة، الصغيرة للمؤسسات مناسبة األكثر األولى الثالثة األنواع تعتبر
 معتبرة المبالغ تكون ما وغالبا معين، حد عن اعمالها رقم يقل ال أنم .ص.على الـم الفاكتور يشترط هنا

 لحسابات التأمين وسيلة يستخدم الحالة هذه في العميل أن باستثناء الثاني للنوع بالنسبة ونفس الشيء نسبيا،
  1 . الضعيفة المبالغ حاالت في يمنح نتشاراإ األكثر النوع فهو الثالث أما النوع المدينين

  عقد تحويل الفاتورة تكلفة: ثالثا

 2:   خاصة وعمولة عامة عمولة ،العمولة من نوعين)  بنك أو متخصصة مؤسسة  (الفاكتور يتقاضى
 الخاصة العمولة -1

 العميل سحب تاريخ بين الفاصلة المدة عن وتحتسب التمويل، عمولة أو التعجيل عمولة البعض ويسميها
 في أو بنكياألساس ال سعر على بناءا الفائدة سعر تحديد يتم و الفواتير، ستحقاقإ وتاريخ ئتمانإلا لمبالغ
 للفائدة المقرر قانونا األقصى الحد يفوق أن يجوز وال النقد، سوق في الشهري الفائدة معدل متوسط ضوء

 .االتفاقية في
 العامة العمولة -2

 بين الخاصة العمولة نسبة تترواح و الفاكتور، له يقدمها التي اإلدارية الخدمات مقابل العميل يدفعها
 .2.5% و .0% 1 بين ما فتتراوح العامة العمولة أما %4 و   %2.5

 
                                      

 تطويرھا و م ص الم تمويل حول التدريبية الدورة ضمن مقدمة بحت ،ورقة "م ص م في الخارجي التمويل بدائل:"بوداج الجليل عبد -1
 .07ص ،2003ماي 25/28المنعقد يومي سطيف، عباس فرحات جامعة ، ]قتصاديات المغاربية في

 الحلبي منشورات -التمويل في الجديد الثاني الجزء "وا]قتصادية القانونية الوجھتين من المصاريف أعمال في الجديد:"فضلي ھشام -2
 304ص 2004،لبنان، بيروت، -الحقوقية
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  مزايا وعيوب التمويل عن طريق عقد تحويل الفاتورة:  المطلب الثالث

 :التالية النقاط في ذكرها يمكن له عدة مزاياو   الفاتورة تحويل عقدعن طريق  التمويل مزايا: أوال
 1؛ساعة 48 و ساعة 24 بين األموال على الحصول سرعة •
 الغير على المؤسسة مستحقات جميع بدفع يقوم الفاكتور أن نجد حيث التجاري، الخطر من التقليل •

 مباشرة؛ تصرفها تحت توضع جاهزة أمواال للمؤسسة يضمن الذي األمر تراجع، دون
 عملية يسهل الذي األمر ،الفاكتور وهو واحد بحساب تستبدل المؤسسة لدى الزبائن حسابات كل •

 المحاسبة؛ بمصلحة الخاصة المؤسسة مصاريف من ويقلل تسييرها
 ؛ لزبائنها المالية الوضعية يخص فيما المعلومات جمع عملية عن الناجمة المصاريف من التخلص •
 بشكل ذلك سواء كان  خارجي طرف قبل من مدينيها حسابات إدارة تفضل التي م. ص.الـ م إليه تلجأ •

 لها؛ والقانوني واللغوي الجغرافي التنوع تسيير عليها يسهل ما وهو كلي، أو جزئي
التعامل  عن المؤسسة تتوقف حد أي وٕالى عمالئها، مع للتعامل سقف تحديد من المؤسسة يمكن •

مع  للتعامل سقف بتقدير القيام المؤسسة الفاكتور، تتجنب إلى القبض أوراق تحويل خالل معهم، من
  الالزمة؛ المعلومات فيعطيها تسأله بأن وتكتفي عمالئها،

 أن نجد المحاسبية الناحية فمن ،ةالمؤسس على وماليا محاسبيا أثرا التقنية هذه ستعمالإل أن كما •
 يساعد مما ،الديون المعدومة ومصاريف تحصيلها، في المشكوك الديون مؤونات من يقلص ستخدامهإ

 على ليساعدها من ذممها جزء تحريك خالل من أمواال لها ويوفر المالي، مركزها تقوية على المؤسسة
 ديونها من جزء كبير تسديد يسهل كما األجل، قصير المالي التوازن إلعادة الصندوق حالة تعديل

 والعمالء، المخزون من دوران يسرع هذه التقنية ستخدامإ فإن المالية؛ الناحية من أما األجل، القصيرة
 ؛نشاطها في الديناميكية من نوعا يوفر مما

  الفاتورة تحويل عقدعن طريق  التمويل عيوب :ثانيا

  2 :العيوب نلخصها فيما يلي  من يخلو ال أنه إال التمويل، من النوع هذا بها يتميز التي المزايا رغم 
 ؛في بعض ألحيان عالية تكلفة •
 ؛األجل قصيرة فواتير على غالبا ينحصر •
 ؛معينة إقتصادية أو جغرافية بمنطقة الخاصة القبض أوراق جميع تقديم على مجبرة المؤسسة •

                                      

 .78- 77ص- مرجع سابق، ص، حليمة الحاج علي -1
 .78،صالمرجعنفس  -2
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  ؛ةالمؤسس وبين بينهم العالقة إفساد إلى يؤدي قد صارمة، بطريقة العمالء مع الفاكتور تعامل •
 مزاياها من ستفادةلإللكن  والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات في للسيولة اهام امصدر  الفاكتورينغ عملية وتبقى
 على المالي المدير مدى تحكم وكذا النشاط، هذا تمارس التي المالية المؤسسات نتشارإ درجة على يعتمد

 بالمستوى متواجدة غير األمور هذه أن الواضح ومن. التقنية هذه في معها المتعاملة المؤسسات مستوى
  . البلدان هذه في قليالوالمتوسطة  الصغيرة المؤسسات نصيب يبقى لذا النامية، البلدان في المطلوب

  أخرىأساليب تمويلية حديثة : المبحث الرابع 
 م .ص.م الـ هناك أساليب تمويلية أخرى كبديل لتمويل ،السالفة الذكرالتقنيات التمويلية  إلىباإلضافة 

تقنية التمويل عن طريق اإلستغالل  أيضا ،وبورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلسالميالتمويل ك
  .أهمية عن غيرها وهذا ما سنتناوله من خالل هذا المبحثتقل  ال حيث ،األمثل لإلختراعات واإلبتكارات

  اإلسالميةصيغ التمويل : األولالمطلب 

  -  ِبْسِم الّلِه الرْحمـَِن الرِحيمِ  -

لِكَ (( ْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ ۚ َذٰ بَا Qَ يَقُوُموَن إQَِّ َكَما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَّطُهُ الشَّ بِأَنَُّھْم قَالُوا إِنََّما اْلبَْيُع  الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الرِّ

بَا ۚ فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنتََھٰى فَلَهُ  َم الرِّ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ بَا ۗ َوأََحلَّ هللاَّ ِ ۖ ِمْثُل الرِّ َما َسلََف َوأَْمُرهُ إِلَى هللاَّ

ئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ۖ ُھْم فِ  1. صدق اهللا العظيم ))يَھا َخالُِدونَ َوَمْن َعاَد فَأُولَٰ
  

وتتماشى مع عقيدتنا  بدائل تمويلية جديدة تشمل التمويل النقدي وغير النقدي اإلسالمييقدم اإلقتصاد 
تتمثل في  عكس البنوك الربوية التي ال تملك سوى وسيلة واحدة للعمل، ،كمسلمين من خالل التمويل الالربوي

بصورة عامة  اإلقتصاديةعموما فان تمويل المؤسسات . أساليبهاوتعددت  أشكالهاختلفت إ ٕانالقروض بفائدة و 
  الصيغ التالية  يكون وفق اإلسالميالصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة عن طريق التمويل  والمؤسسات

  المضاربة:  أوال

تمثل نوعا من تعتبر المضاربة من أهم الصيغ اإلسالمية التي تحرص البنوك اإلسالمية على تنميتها إذ 
  :يلي أنواع الشراكة و سنوضحها فيما

 مفهومها - 1

قوله : لقوله تعالى 2المضاربة مشتقة من الضرب في األرض بغرض التجارة بمعنى السعي إلى الرزق
 1.صدق اهللا العظيم)) …وآخرون يضربون في األرض يبتغون من فضل اهللا ((: تعالى

                                      

 .، القران الكريم275سورة البقرة، ا]ية -1
 اpردن ار الميسرة للنشر والتوزيع، عماند ،"مبادئھا وتطبيقاتھا المصرفية، البنوك ا�سZمية أحكامھا: " ونيمحمد محمود العلج -2

 .212ص، 2008
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مثل  هو ذلك عدا فيما 2اإلدارة في المساهمة في الحق دون آخر إلى طرف من مال تقديم هي المضاربة
وحده بشرط عدم تقصير  المال صاحب قبل من الخسارة وتحمل اإلتفاق حسب الربح توزيع حيث من سابقة

 3الطرف أو تعديه 
 معا الطرفان ويتفق والمتوسطة، الصغيرة للمشروعات الالزم التمويل بتوفير التمويل مؤسسة تقوم وفيها

 شروطا تضع أن التمويل ولمؤسسة بينهما، معينة بنسب االستثمار عملية من ربح يتحقق من ماقد قسمة على
المضارب يشارك في الربح وبالتالي  لوحدها تتحملها هافإن تحققت خسارة وٕاذا ،االموال استخدام حسن تضمن
المال الخسارة المالية في حين يتحمل المضارب خسارة جهده وعمله بشرط أال  صاحبيتحمل  و بالتاليفقط، 

 صاحب يخسر ماقدمه جنس من يخسر منهما فكل ، 4.صر أو خالف ما اشترطه عليه رب المالقيكون قد 
 يخسران أو معا يربحان والعمل المال اإلسالم بين يساوي وبذلك عمله ، العمل صاحب ويخسر ماله، المال
 يكون أنالمضارب  يدفع كما ،الكفء المشروع إختيار على الحرص إلى التمويل مؤسسة يدفع وهذا معا،

 المضاربة نظام يقدم وبذلك سمعته، على والمحافظة مقابل جهده، عائدا لينال الربح، تحقيق على حريصا
  5.والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أصحاب فئة لتكوين ضخمة إمكانية

 أنواع المضاربة  - 2

  6:حسب معيار التصرف إلىتنقسم و  ،تنقسم المضاربة إلى عدة أنواع
و هي أن تدفع المال للمضارب من غير تعيين المكان :  )تفويض غير محدود( المضاربة المطلقة  . أ

والزمان و ال صفة العمل، حيث يكون للمضارب فيها حرية التصرف كيفما شاء دون الرجوع لصاحب 
 .ةالمال إال عند نهاية المضارب

وهي التي يشترط فيها صاحب المال على المضارب بعض  ):تفويض محدود(المضاربة المقيدة   . ب
  .الشروط لضمان ماله حيث يكون فيه قيود نوعية، زمانية ومكانية

  7:أما حسب عدد المشاركين فتنقسم إلى
  

                                                                                                                        

 .القرآن الكريم ،20ا�ية  سورة المزمل، -1
 .175،ص 2000 دمشق، الفكر، دار ،"وھم أو علم ا�سZمي ا�قتصاد :"القحف إبراھيم، منذر محمود غسان -2
، دار المسيرة اpولى، الطبعة "البنوك ا�سZمية اpسس النظرية والتطبيقات العملية "  :حسين محمد سمحان ،محمود حسين الوادي -3

 .57، ص2007للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، اpردن، 
  .163، ص2008، مؤسسة شباب الجامعة، ا�سكندرية، مصر، "ا�قتصاد المصرفي: "�خبابه عبد  -4
، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول "إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية : " أشرف محمد دوابه  -5

 .339، ص2006أفريل  18/ 17لجزائر،المنعقد يومي متطلبات تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، الشلف، ا
 .281،  ص2010، حلب،سوريا، اpولى، دار البراق، الطبعة "دليلك إلى العمل المصرفي"وحيد أحمد زكريا،  -6
 .217محمد محمود العلجوني، مرجع سابق، ص -7
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 .وهي عقد بين إثنين هما صاحب المال والمضارب صاحب العمل: المضاربة الثنائية   . أ

وهي عقد بين مجموعة من أصحاب المال من جهة و مجموعة من أصحاب : المضاربة الجماعية   . ب
 .العمل من جهة أخرى

 شروط التمويل بالمضاربة  - 3
 : كالتالي وهي والعمل، متعلقة برأس المال، الربح معينة، شروط وتحقق بتوفر إال المضاربة عقد يصح ال

 1 :شروط متعلقة برأس مال المضاربة  . أ

 ؛                         معلوم المقدار والصفة؛و  يكون نقداأن  •
 أن ال يكون رأس المال دينا في ذمة المضارب؛  •
 .منح شرط الضمان على المضارب إذا هلك رأس المال من غير تعد وال تقصير •

 2:بالربح والخسارة في المضاربة شروط متعلقة   . ب
 ؛ الربع أو الثلث أو النصف، شائعا أو معلوما الربح يكون أن •
 فإن المضاربة، عقد في اإلتفاق عليها تم التي الشروط يخالف المضارب ولم الخسارة حدثت إذا •

 المال؛ رأس صاحب على الخسارة
 .وقت و جهد من بما فقد المضارب يكتفي الخسارة حالة في ,فقط الربح في المضارب نصيب  •

  3:شروط خاصة بالعمل . جـ

  .المضارب مناولة أو بالتمكين منهأن يسلم رأس المال إلى  •
  ستقالال تاما بالعمل واإلدارةإأن يستقل المضارب  •
في حاله الخسارة يخسر المضارب عمله وجهده، و يسخر صاحب المال ماله وال يجوز اشتراط  •

 .خالف ذلك، أما إذ خالف المضارب شرطا من الشروط يعتبر متحديا وعليه ضمان رأس المال
 . ال يمارس أعمال ال يملكها إال بإذن صريح، كاالستدانة على مال المضاربة وٕاقراضه •

  المضاربة كبديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة - 4

 ظل في خاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات في تمويل كبير بشكل الصيغة هذه من االستفادة يمكن
  .المشروع بداية في خاصة الكافي للرأسمال المؤسسات أصحاب تلك امتالك وعدم المالية الموارد شح

                                      

 .216نفس المرجع،ص -1
 .108ص الجزائر، ،2003، ولىpالطبعة ا للنشر، بھاء الدين"قتصاد النقدي والمصرفي�ا:" محمود سحنون -2
 .163ص ،مرجع سابق،عبد � خبابه -3
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 المؤسسة وصاحب البنك الممول يصبح بالمضاربة التمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة في
 على يحصل بأن عمله على ويكافأ وخبرته، عمله مؤسسةالبنك المال وصاحب ال يقدم بحيث شريكان،
  1.مسبقا محددة نسب وفق تحققت األرباح إن من نصيب
  المشاركة : ثانيا 

 مفهومها - 1
تعرف المشاركة على أنها أسلوب تمويلي، يشترك بموجبه البنك اإلسالمي مع المؤسسة بتقديم المال  

الالزم لها، ويوزع الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، أما الخسارة فحسب مساهمة كل طرف في رأس المال 
، ومشاركة البنك تكون بالقدر ويحصل على نصيب من الربح مقابل ذلك ويقوم باإلدارة صاحب المشروع

  3 .الالزم لحفظ حقوقه واالطمئنان إلى عدم حدوث إهمال أو تقصير، وتأخذ المشاركة عدة أشكال
 أنواع التمويل بالمشاركة - 2

  :هناك عدة أنواع من التمويل بالمشاركة هي كاألتي
 :المشاركة الثابتة  . أ

تهي بانتهاء هذه الصفة حيث يستفيد الوسيط المالي اإلسالمي في تمويل هذه تخص عملية تجارية تن
وتتم عادة في األجل القصير ألنها توجه  ،ثم يقتسمان الربح حسب هذه النسب ،الصفقة بنسبة معينة

 .لتمويل عمليات االستيراد والتصدير 
 : المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك  . ب

وعندما  ،فيها تحديد نصيب كل من الوسيط المالي والعميل في رأس مال المشروعهي الشركة التي يتم 
تنازل البنك تدريجيا عن حصته في رأس المال ببيعها إلى العميل ييبدأ هذا المشروع في تحقيق األرباح 

 2.إلى أن يصبح هذا المشروع بعد مدة معينة يتفق عليها مملوكا من طرف العميل
 المتغيرةالمشاركة . جـ

هي البديل عن التمويل بالحساب الجاري المدين حيث تم تمويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه ثم 
  .3يتم أخذ حصة من األرباح النقدية في أثناء العام

  
                                      

بحث مقدم ضمن الملتقى "  ا�سZميةتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية : " عواطف محسن  ناصر سليمان، -1
، 2011فيفري 23/24الجزائر، المنعقد يومي  الجامعي غرداية، زكالمر، المستقبل واقع ورھانات ا�سZميقتصاد �حول ا اpولالدولي 

 .11ص
  .170-169ص-خبابة عبد �، مرجع سابق، ص  -2
 :  ، متوفرة على الموقع التالي"صيغ التمويل في المصارف ا�سZمية: "ناصر الماغوط، دراسة بعنوان -3

anks.comhttp://www.damasb  عZ29/04/2014: ،تاريخ ا]ط. 
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 التمويل بالمشاركةصحة  شروط  - 3
 التفاق؛أن يكون رأس المال المشارك من النقود أو القروض ، و يجب أن يكون معلوما وموجودا با •
 يرى أحد الفقهاء جواز اشتراك بشيء محتوي على صيغة مالية كبراءة االختراع أو عالمة تجارية ؛ •
 الفقهاء أن العمل له حصة في الربح ؛ بعض أن يكون توزيع الربح حسب حصص رأس المال ويرى •
 أن يكون نصيب كل شريك من الربح بنسبة شائعة منه وال يكون مبلغا محددا؛ •
  1.الخسارة حسب حصص رأس المال حسب اتفاق كل الفقهاءأن تكون  •
  المشاركة كبديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة - 4

 أسلوب المشاركة المتناقصة تعتبر خاصة من أقسام عنها يتفرع وما المشاركة صيغة أن القول يمكن
 شكلت ال بحيث ،التكلفة قلة من تمتاز به هذه الصيغة لماا نظر  والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات ناجح تمويلي

إلى  هوقوف يميزها م .ص.االسالمي والـ م بين البنك ، فالمشاركةاألخيرةهذه  كاهل على مادي عبء أي
 يزيد مما ،هاوالتحليلية لمشروعات قتصاديةإلا الدراسات خالل من لها مشورته ومعطي خططها مراجعا جانبها،

 على حريصا تجعله التمويل من حصة في صاحب المؤسسة مساهمة أن كما والتقدم، النمو على قدرتها من
  2.المتوسطة و  الصغيرة المؤسسة نشاط نمو زيادة مع البنك زيادة ربحية إمكانية إلى إضافة نجاحها،

 المرابحة : ثالثا

 مفهومها  - 1

مصدر هي في اللغة و  ،3المرابحة هي بيع الشخص ما إشتراه بالثمن الذي اشترى به مع زيادة ربح معلوم
بيع برأس مال "أو هي " بيع بمثل الثمن األول مع زيادة ربح"وٕاصطالح الفقه هي  ،من الربح وهو الزيادة

  5.الربح زيادة األول مع بالعقد المشتري ملكه ما نقل إذن 4  ".وربح معلوم ومتفق عليه بين المشتري والبائع
  أنواع التمويل عن طريق المرابحة - 2

  6 :بالمرابحة إحدى الصور التاليةيأخذ التمويل 
سم الوكالة بالشراء بأجر، حيث يقوم البنك بطلب من المؤسسة بشراء إويطلق عليها : الحالة األولى •

  .جر معين مقابل قيام البنك بهذا العملأسلعة معينة محددة األوصاف، ويدفع ثمنها للبنك مضافا إليه 
                                      

 .168عبد � خبابة ، مرجع سابق، ص -1
 11ناصر سليمان، عواطف محسن، مرجع سابق، ص -2
، المعھد ا�سZمي للبحوث والتدريب، الطبعة الثانية، جدة، المملكة العربية " صيغ تمويل التنمية في ا�سZم: " فخري حسين عزي  -3

 .36ص  ،2002السعودية، 
، المؤسسة الوطنية يا�سZمتطورھا نشاطاتھا، مع دراسة تطبيقية على مصرف  ،نشأتھامفھومھا، ، ا�سZميةمحمد بوجZل، البنوك  -4

 .38للكتاب، بدون تاريخ، ص
 .24ص ،2006، اpردن، دار الثقافة،عمان،"قتصاديةا�المؤسسات و ا�سZميةالمصارف : "وائل عريبات -5
 152، ص2001، دار وائل للنشر، عمان، "أساسيات العمل المصرفي ا�سZمي "محمود حسن، صوان  -6
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وفيها تطلب المؤسسة من البنك شراء سلعة معينة وكذلك الثمن الذي يشتري به  :الحالة الثانية •
من البنك بعد إضافة الربح، ويتضمن هذا التعامل وعد من العميل بالشراء في حدود ) المؤسسة(العميل

  .الشروط المتفق عليها، ووعدا آخر من البنك بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا لذات الشروط
 1المرابحة عن طريق التمويل صحةشروط  - 3

 تحديدا نافيا للجهالة؛و تحديد مواصفات السلعة وزنا أو عدا أو كيال أو وصفا  •
 ؛)المشتري األول( أن يعلم المشتري الثاني بثمن السلعة األول الذي اشترى به البائع الثاني •
 أن يكون الربح معلوما، سواء كان مبلغا محددا أو نسبة من ثمن السلعة معلوم؛ •
 أال يكون الثمن في العقد األول مقابال بجنسه من أموال الربا؛ك ،أن يكون العقد األول صحيحا •
 .أن يتفق الطرفان على باقي شروط المواعدة من زمان ومكان وكيفية التسليم •
 المرابحة كبديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة - 4

 شراء اإلسالمي البنك من والمتوسطة الصغيرة المؤسسة صاحب تكون المرابحة كبديل تمويلي بطلب
 األصل بذلك المتعلقة البيانات كافة للبنك يقدم أن بعد إليها، يحتاج التي المعدات في إحدى يتمثل أصل

 مدة عادة المؤسسة لمدة تستغرق لصاحب وتأجيره بشرائه البنك يقوم ثم ومصدره وسعره من مواصفاته
 في األصل بيع إلى إشارة فيه فقط دون إيجار بعقد ذلك ويكون بية،الضري أو االفتراضية األصل حياة
 أو األصل هذا هبة على المستأجر والبنك بين عقد آخر إبرام يتم األقساط جميع استيفاء وعند المدة، نهاية
 التي والمتوسطة الصغيرة لتمويل المؤسسات مثلى صيغة اإليجار التمويلي ويعتبر .رمزي بسعر شرائه
  2 . عادة المؤسسة صاحب لدى ثمنها عدم توفر مع ثابتة، أصول شراء نشأتها إلى بداية في تحتاج

   السلم: رابعا

 مفهومه - 1

 إلى في الذمة موصوف عوض في حاضرا عوضا يسلم أن " الشرع وفي التقديم والتسليم، اللغة في السلم
 أجل بعد البائع بتسليمها يتعهد التي المباعة السلعة هو فاآلجل بعاجل، آجال يبيع أنه ذلك ،ومعنى أجل

﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى كامال لقوله تعالى المشتري يدفعه الذي الثمن هو والعاجل محدد،

  3. ﴾ صدق اهللا العظيم.. أجل مسمى فأكتبوه

                                      

  ص-،ص2010، دار البراق للنشر والتوزيع، الطبعة اpولى، حلب، سوريا، "دليلك إلى العمل المصرفي:" وحيد، أحمد زكريا -1
273 -274. 

 .12ناصر سليمان، عواطف محسن، مرجع سابق، ص -2
 .ن الكريمآ،القر282 ا�يةسورة البقرة ،  -3
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 البيوع عرفهالسلم والسلف بمعنى واحد، وهو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، وهو نوع من 
، أي أن البضاعة المشتراة دين "عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجالً " اإلمام النووي على أنه

ومن السنة ما ثبت عن . 1الذمة، ليست موجودة أمام المشتري، ومع ذلك فإنه يدفع الثمن عاجًال للبائع في
من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن " : عباس رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إبن

  2.رواه البخاري ومسلم"  معلوم
 يستطع إذا لم بل – المال رأس يتحملها الخسارة -كسابقيه ليس أنه بالسلم خصائص التمويل من

  3.ذمته في دينا التمويل مبلغ صار السلعة تسليم المستثمر
 4 :هي عناصر أربعة السلم لبيع أن لنا يتبين سبق مما
 اإلسالمي؛ المصرف أو المشتري أو المسلم •
 الفالح؛ أو البائع أو التمويل، من المستفيد إليه المسلم •
 المبيع؛ أو المستقبلي اإلنتاج فيه المسلم •
 الثمن؛ أو التمويل مقدار هو و السلم مال رأس •

   التمويل بصيغة السلمصحة شروط  -2
  5:تتمثل فيما يليهناك  مجموعة من الشروط يجب توفرها لصحة عقد السلم 

 بشكل ال يجعل مجاال للتشابه مع غيرها ؛ كما ونوعا،محددة الصفات  يجب أن تكون السلعة مباحة؛ •
 ال يجوز تقديم عربون قبل إجراء التعاقد، بل يجب سداد كامل المبلغ عند التعاقد؛ •
 بذلك؛يمكن تأخير سداد الثمن لمدة ثالثة أيام إذا تم االتفاق على ذلك أو قضى العرف  •
 يجب أن يذكر مكان التسليم في عقد السلم؛ •
 ؛شتراها بالسلمإأن يبيع بالسلم سلعة  اإلسالمي ال يجوز للبنك •
 ، والذي يلزم البائع بتسليم السلعة المتعاقد عليها عند حلول أجل العقد؛العقديجب أن يتم تحديد أجل  •
لعقد يعد مفسوخا ما لم يتفق إذا حصل تأخير أو عجز من قبل البائع في تسليم السلعة، فإن ا •

 ، بشرط أال يدفع أي تعويض نظير ذلك؛هالطرفان على تمديد
 

                                      

 .ناصر الماغوط، مرجع سابق -1
 .حديث شريف،رواه البخاري و مسلم -2
، مداخلة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة "التمويل ا�سZمي و دوره في تحقيق التنمية المستدامة: "طيب لحيلح -3

 .07ص ،2008افريل 07/08لمتاحة، جامعة فرحات عباس، سطيف،الجزائر المنعقد يومي والكفاءة ا�ستخدامية للموارد ا
 .17مرجع سابق،ص رقية حساني ، رابح خوني، -4
 423، ص2007، الشعاع للنشر والعلوم، الطبعة اpولى، حلب، سوريا "شؤون النقود وأعمال البنوك:" علي محمد شلھوب -5
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 السلم كبديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة - 3

متمثلة  فورية نقدية سيولة على الحصول المتوسطة أو الصغيرة للمؤسسة يتيح السلم بيع عقد تطبيق إن
  .الزمن من فترة بعد اإلنتاج كمية بتسليم التعهد مقابل التعاقد عند تقبضه الذي الثمن في

  :منها نذكر  لمسلل ة طرقبعد والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمّول أن اإلسالمية للبنوك يمكن
 مال رأس بمثابة التمويل هذا يكون أن على المؤسسة، صاحب إليه يحتاج نقديا تمويال البنك أن يقدم

 أو ورشة صناعية منتجات كانت إذا خاصة فيه، المسلم هي المؤسسة تنجها التي السلعة السلم وتكون
الفرق  ويكسب تلك المنتجات، ليبيعها أخرى جهة مع موازٍ  سلم عقد اإلسالمي البنك يبرم ثم زراعية، منشأة

 1.المتوازيين بين العقدين اآلجال في توافق هناك يكون أن على والبيع، الشراء ثمن بين

  التمويل باإلجارة: رابعا

 مفهومها -1
، وبالتالي فاإلجارة 2هي عقد الزم على منفعة مقصودة قابلة للبذل واإلباحة لمدة معلومة بعوض معلوم

 .هي الحصول على منفعة معينة مقابل دفع ثمن معين
وقوله  3﴾، ...أُجوَرًهن َفِإْن أْرَضْعَن َلُكْم َفآُتوُهن ...﴿ :وتستمد اإلجارة مشروعيتها من القرآن لقوله تعالى

قوله صلى اهللا عليه : ، ومن السنة4صدق اهللا العظيم ﴾..ِإن َخْيَر َمْن اْستَأَجْرَت الَقِوُي اَألِمينْ .. ﴿:تعالى
  5.))أعطوا األجيرة أجره قبل أن يجف عرقه ((: وسلم

تأجر وعدم أكل وهي آيات وأحاديث تدل على جواز اإلجارة ولكنها تشدد على ضرورة دفع ثمن المس
  .حقوق الناس بالباطل

 تقوم بتأجيرها ثم والعقارات، والمعدات اآلالت قتناءإ اإلسالمية للبنوك يمكن باإلجارة التمويل خالل من
 لهذا وطبقا المعمرة، األصول جميع بتمويل تقوم وبالتالي ،احاجته حسبللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 متفق لمدة له بتأجيرها ويقوم، العميل يقدمها التي المواصفات حسب األصل البنك التمويلي يشتري النظام
 وحق لألصل المادية الملكية وتكون للبنك، ملكا األصل يظل اإليجار مدة وأثناء العقد، تحدد في عليها

 دفعجدول  على تفاقإلا يتم كما المؤجر إلى الحقوق هذه تنتقل العقد مدة نهاية وبعد ستخدامه للمستأجر،إ

                                      

 .12سابق، صناصر سليمان، عواطف محسن، مرجع  -1
  .328، ص2009مصر،، ، المكتبة العصرية، الطبعة اpولى، المنصورة"النشأة، التمويل، التطوير: البنوك ا�سZمية :"محمد محمود المكاوي -2
  .، القرآن الكريم06سورة الطZق، ا�ية  -3
  .، القرآن الكريم26سورة القصص، ا�ية  -4
  .حديث شريف، رواه ابن ماجة -5
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صيانة  مسؤولية تقع كما والمستأجر، المؤجر بين وشروطه التمويل مبلغ لحجم طبقا اإليجار أقساط
  .المسؤولية بهذه مرتبطة اإليجارية المنفعة نأل المؤجر،عاتق  على اإليجار فترة أثناء األصول

  يجارةإلاعقد التمويل بصحة شروط  - 2

  :تتمثل في يجارة إلهناك شروط يجب توفرها لصحة التمويل با
 1 ؛المؤجر الصل اإلجارة عقد الزم بين الطرفين وليس لواحد منهما فسخه إال في حالة تلف •
 2؛منه إهمال أو تقصير أو تعد إذا ثبتألنها أمانة لدى المستأجر، إال  التلفمن  األصلعدم ضمان  •
 .بيع أي جزء منهاال يجوز للمستأجر إيجار المعدات لغيره أو رهنها أو إنشاء أي تأمين عليها أو  •

  يجارة كبديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةإلالتمويل با - 3

 إحتياجاتها من على الحصول في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لمساعدة جدا مناسب اإليجار عقد إن
 في فهياإلقراض  حالة في بالفوائد إرهاقها أو العامل المال رأس على التأثير دون الثابت، المال رأس

 المفيد من و شرائها، على جلها بل الحاالت في أغلب عاجزة لكن اآلالت، أو المباني إيجار دفع مقدورها
 3. صيانتها عن مسؤوال وغيرها، أواآلالت المعدات أو المباني هذه مالك نأ المؤسسات لهذه

  اإلستصناع: خامسا

 مفهومه  - 1

في القطاع الصناعي وبالتالي  اإلسالمي اإلستصناع هو أداة أخرى من أدوات توظيف أموال البنك
، ويمكن الصغيرة والمتوسطة تبالمؤسسا يتعلقالمساهمة في تنمية الصناعات وتطويرها خاصة فيما 

أو وضع سلعة ذات مواصفات واضحة بثمن متفق  تعريفه على أنه عقد صناعي يقوم فيه البائع بتطوير
، وبتعبير آخر هو أن يطلب شخص من آخر صناعة 4يقع بعد فترة زمنية متفق عليها هاعليه، وتسليم

شيء له، على أن تكون المواد من عند الصانع وذلك نظير ثمن معين، ويستمد مشروعيته من الكتاب 
َقاُلوا َيا َذا الَقْرَنْيِن ِإن َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اَألْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن ﴿  :لقوله تعالى

  5.صدق اهللا العظيمَتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسَدا ﴾ 

                                      

دار ھومة للطباعة النشر والتوزيع، الجزائر فارس مسدور، التمويل ا�سZمي من الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك ا�سZمية،  -1
 .192، ص2007

 .394ص عمان،اpردن2006الطبعة اpولى،،عالم الكتب الحديثخلف حسن فليح ، البنوك ا�سZمية،  -2
 .18بق،صرابح خوني،رقية حساني،مرجع سا -3
  .56، ص2006، مركز أبحاث ا]قتصاد ا�سZمي، جامعة الملك عبد العزيز، السعودية، "تمويل الشركات من منظور إسZمي :"عبيد � محمد4
  .، القرآن الكريم94سورة الكھف، ا�ية  -5
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 :شروطه - 2

  :هناك مجموعة من الشروط ال بد من توفرها لصحة عقد اإلستصناع ،تتمثل في
  :المصنوع باألصلشروط متعلقة   . أ

 أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر؛ •
 أن يكون مما جرى التعامل به بين الناس ؛ •
 أن تكون مادة الصنع والعمل من الصانع؛ •
 أن يكون ما يتم صنعه حالال  وال يقود إلى حرام؛ •
  1 .تحديد مكان التسليم، وخاصة إذا ترتب على ذلك تكاليف ونفقات •

 :شروط متعلقة بالثمن   . ب

 فال يشترط تسليمه وقت التعاقد، كما يمكن تسديده دفعة واحدة أو على أقساط؛ •
األصل فيه أن يكون نقدا لكن يجوز أن يكون سلعة دون أن تكون هذه السلعة من المواد الداخلة  •

 .في اإلنتاج المطلوب صنعه

ثل المزارعة، المساقاة والمغارسة، إال أن تجدر اإلشارة إلى أن هناك صيغا أخرى للتمويل اإلسالمي م
بينما البنوك اإلسالمية ال تمول هذا  البنوك اإلسالمية ال تستعملها ألن مجال تطبيقها هو قطاع الزراعة،

  .القطاع إال بحجم ضئيل، و إن حدث فبتطبيق الصيغ المذكورة سابقا

 والمتوسطة، ذلك الصغيرة المؤسسات يلتمو  في فعال بشكل هماتس أن يمكن الالربوي التمويل تقنيات إن
 نجاح المشروع على يحرص منها كل يجعل بشكل اإلستثمارية، العملية في العقد طرفي شراكإب تتميز أنها

 .كالهما على بالنفع يعود الذي
ذلك  ويرجع والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويل في يكون بديل فعال أن يمكن اإلسالميالتمويل  إن
التمويل  طالبي من واسعة بشريحة طبقت بشكل صحيح ستحظى لو التي الصيغ الالربوية  تلك إلى أساسا
من  المستمدة مبادئهم مع تتعارض كونها التقليدية التمويل مؤسسات مع التعامل في حرجا يجدون الذين

  .اإلسالمية الشريعة
  

                                      

، 2009مصر،  - الطبعة اpولى، المنصورة  النشأة، التمويل، التطوير، المكتبة العصرية،: محمد محمود المكاوي، البنوك ا�سZمية -1
 .104ص
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  التمويل عن طريق السوق الثانية: المطلب الثاني 

المطلب إلى مفهوم بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصائصها، شروط  سنتعرف من خالل هذا
الدخول إليها، وسنتناول أهم قواعد التسوية والمقاصة الخاصة بهذه البورصة، وشروط قيد األوراق التي 

  .تصدرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  مفهوم بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: أوال

نظرا لصعوبة حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل الالزم من البنوك بسبب قلة 
من أجل تذليل هذه شرنا إليه سابقا، ونظرا لعدم إستفائها لشروط الدخول إلى البورصة، و أالضمانات كما 
  .تمويليةتها وٕاحتياجاتها ال، كان من الضروري إنشاء سوق مالية تتناسب وخصوصيهاالصعوبات أمام

إن إنشاء سوق ثانية عن طريق تقسيم السوق المالية صارت لزاما خاصة في الدول النامية، حيث تتجه 
بعض األسواق المالية في الدول النامية منها الجزائر، إلى إنشاء سوق ثانية من أجل تعبئة اإلدخار العام 

المتوسطة، ليكون آلية إضافية تأتي والخاص وتوجيه لتمويل اإلستثمارات في قطاع المؤسسات الصغيرة و 
  .لتعالج النقص واإلختالل في نظام التمويل 
ت الصغيرة سساالمؤ أسهملتداول صصة المخـ سوقلتلك اهي "  وعليه تعرف السوق الثانية على أنها

  1.الرئيسة التي تمول المؤسسات الكبيرة السوق والمتوسطة واآلخذة في نمو رأسمالها، وغير المؤهلة لدخول
تلك السوق المنظمة لألسهم العادية التي ترتكز على المؤسسات الصغيرة " تعرف أيضا على أنها 

  ".والمتوسطة التي تتميز بإنخفاض األعباء اإلدارية كمبدأ يحكم عملها و عملياتها
تعرف السوق الثانية أو بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها جزء أو تقسيما من السوق  

األولي، وهي سوق منظمة، قوانينها ومقاييسها ومعاييرها شبيهة بالسوق األولى ولكن بمتطلبات أقل وشروط 
ولى، والمتمثلة أساسا خصيصا للمؤسسات التي ال تسطيع تحقيق شروط الدخول إلى السوق األ أنشأتميسرة، 

عتبر خطوة تهدف إلى تذليل العقبات أمام المؤسسات وت. في اإلفصاح، الشفافية الحد األدنى لرأس المال
  2.الصغيرة والمتوسطة وتوفير األموال الالزمة لها

  

                                      

 اpكاديميةمجلة  ،"المالية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة الجزائر اpوراقسوق " مقالة بعنوان :نورالدين كروش -1
 .66ص ،2014جانفي ،11،العدد جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر ،وا�نسانيةجتماعية �للدراسات ا

،رسالة ماجستير غير "-ستشرافيةإدراسة  –فعالية نمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق البورصة : " دريسيإخالد  -2
 .85ص ،2007/2008ورقلة، الجزائر،  ،جامعة قاصدي مرباح منشورة،
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  1المتوسطة خصائص بورصة المؤسسات الصغيرة و  :ثانيا

  تمتاز السوق الثانية عن غيرها من األسواق المالية بعدة خصائص نذكر أهمها فيما يلي 
  ؛مؤسسات الصغيرة و المتوسطةسوق مخصصة للـ •
  شروط التقييد فيها ميسرة نسبيا ؛ •
  السماح للشركات المقيدة بإبرام عقود السيولة ؛ •
  .عدم تجانس الشركات المقيدة حجما وطبيعة •
  األوراق التي تصدرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطةشروط قيد : ثالثا

  :تتلخص هذه الشروط فيما يلي
 أن تكون األوراق المالية مودعة بنظام اإليداع و القيد المركزي؛ •
وراق المالية أو شروط اإلصدار أية قيود على تداول األ م،.ص.ـم ـلل أال يتضمن النظام األساسي •

 المطلوب قيدها؛
المصدرة لألوراق المالية قد أصدرت القوائم المالية الخاصة بها لسنة مالية واحدة على أن تكون المؤسسة  •

 األقل سابقة على تاريخ طلب القيد؛
 من رأس المال المدفوع؛ %50أال تقل حقوق المساهمين في السنة المالية السابقة لتاريخ طلب القيد عن •
 ألف سهم؛ 100ها عن أال يقل عدد األوراق المالية المصدرة و المطلوب قيد •
من مجموع األوراق المالية المصدرة وأال  %10أال تقل األوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عن  •

 .مساهم 25يقل عدد المساهمين عن 
يجوز للجنة قيد الورقة المالية قبول قيدها ولو لم تتوفر هذا الشرط على ان تتهد المؤسسة باستيفاء  :مالحظة

  .خالل سنة على األكثر من تاريخ العقدهذا الشرط 
  
  
  
  
  

                                      

: متاح على الموقع الصغيرة والمتوسطة، دور السوق الثانية في تمويل المؤسسات " :، دراسة بعنوانعبده محفوظ جبار، سامية -2
topic-http://stst.yoo7.com/t1509، ع تاريخZ09،ص22/04/2014:ا]ط. 
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 الصغيرة والمتوسطة ؤسساتقواعد التداول المقاصة والتسوية في بورصة الم: رابعا

 1 :تتلخص فيما يليو

لطلبات وبدون حدود ويسمح لمؤسسات السمسرة بإدخال العروض وا ،يتم التداول من خالل المزايدة •
  المالية بأسعار متباينة وفقا لألوامر الصادرة إليها من عمالئها؛على نفس الورقة هاسعريه، وتسجيل

يتم إغالق جلسة المزاد عشوائيا في أي وقت خالل آخر عشر دقائق من الجلسة، ويتم تحديد السعر الذي  •
  يحقق أكبر مستوى من السيولة في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

اؤها بناءا على طلب عمالئهم في أي وقت خالل جلسة يحق لمؤسسات السمسرة تعديل أوامرهم أو إلغ •
  المزايدة وحتى اإلغالق العشوائي للجلسة بما في ذلك إدخال وتعديل الكمية والسعر؛

يتم تطبيق كافة القواعد والنظم الحاكمة والمنظمة في التداول بالبورصة وعلى األخص التأكد من وجود  •
وبيع وهمية، وكذا القواعد والنظم الالزمة لعملية الرقابة أرصدة لدى العمالء، لعدم إدراج عروض طلب 

 .على التعامالت
  مزايا وعيوب بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : خامسا

  :للسوق الثانية مزايا و عيوب يمكن ايجازها فيمايلي
  مزايا بورصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة - 1

 البنكي؛ التمويل يكمل الذي المباشر التمويلتمثل  -
 الميزانية؛ في األجل طويلة اًألصول لتمويل تخصيصها يتم ثابتة موارد على الحصول -
 البورصة؛ إلى التكاليف وبأقل مبسط دخول -
 2 االستثماري؛ الرأسمال شركات يخص فيما االستثمار من والخروج ستثمارإلا فرص -
   السندات؛ تحويل طريق عن وديمومتها بقائها ضمان -
 3تخفيضات ضريبية على فتح رأس مال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛   -
 ؛إتاحة الفرصة لتوفير التمويل الالزم في النشاط بعيدا عن الصعوبات التمويل البنكي -
  1 ؛تساعد على تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و توفير السيولة -

                                      

تسليط الضوء على فتح –م .ص.بورصة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة احدث مصدر لتمويل م : "بومود إيمانشريف ريحان، -1
ستراتيجيات تنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إمداخلة ضمن الملتقى الوطني حول  ،"م.ص.م أمامصحن بورصة الجزائر 

 .10، ص2012فريل أ 18/19المنعقد يومي في الجزائر جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،
لحالة  ا�شارةلتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مع  كآليةالسوق المالية البديلة " مقالة بعنوان: شوقي جباري، مصطفى قمان -2

 .12ص ،05العدد مجلة التنظيم والعمل،" الجزائر
:  ح على الموقعمتا 2010لسنة   التقرير السنوي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتھا، -3

http://www.cosob.org/publications/publications-rapport2010ARA.pdf  :عZ22/04/2014:تاريخ ا]ط ،
 .18ص
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 .موكفاءة  من ما يحسنمالمؤسسة  تسمح بمجيئ مستثمرين االستراتيجيين ليصبحوا مشاركين في -
  .تساعد على تحديد قيمة عادلة للمؤسسة باإلضافة الى الحصول على وضع أفضل اتجاه الممولين -

 عيوب بورصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -2
 2: رغم كل المزايا السابقة إال انها ال تخلو من بعض العيوب نوجزها كاآلتي

 تكاليف الدخول إلى البورصة ؛ -
 السوق ؛ الحصول على المعلومات في تكلفة ارتفاع   -
 ؛قيود إستمرار السعر البورصي ،وإجبارية النتائج  -
 إمكانية فقدان إستقاللية التسيير -
 ". sous-évolution" خطر التقييم غير الحقيقي -

  التمويل عن طريق اإلستغالل األمثل لإلختراعات واإلبتكارات: المطلب الثالث

  طريق اإلستغالل األمثل لإلختراعات واإلبتكارات التمويل عن :أوال

 المؤسسة قدرات تقييم في البشري رأسمالها و الفكرية للملكية النسبية األهمية فيه تتزايد الذي الوقت في
 لحماية الالزمة األهمية تولي ال يجعلها مما ،ذلك تجهل النامية الدول في خاصة م .ص .مـ ال جل أن نالحظ

 جهة من السوق في وضعيتها لتحسين إستغاللها يمكن التي الطرق عادة تجهل كما . ومبتكراتها مخترعاتها
 .أخرى جهة من لنموها منها المالية الالزمة الموارد وتوفير
 وخاصة الداخلية ألهمية مواردها جاهلة تكون ما عادة م .ص .الـ م أن هو العملي الميدان في يالحظ ما
  .مردود عالي ذات موارد إلى المردود قليلة أو عديمة موارد من بتحويلها تعبئتها كيفية

ا تهبتكاراإ و  تهاختراعاإ ستغاللإ لحسن نتيجة المقدمة الدول في المؤسسات بعض حققته الذي للنجاح نظرا
 أنشطتها لتطوير الالزم التمويل على م للحصول .ص .الـ م تواجه كانت التي العراقيل معظم تجاوزت فقد
  3.عالميةبل وحتى تحول بعضها إلى مؤسسات  ،هاتتنافسي دعمو 

  أمثلة عالمية عن التمويل عن طريق االستغالل األمثل لالختراعات واالبتكارات: : ثانيا

وفيما يلي سنقدم أمثلة على مثل هذه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تحولت إلى دولية عن طريق 
  1.التمويل  بفضل استغالل مبتكراتها

                                                                                                                        

 .66مرجع سابق، ص، نورالدين كروش -1
 .63- 62ص-دريسي، مرجع سابق صإخالد  -2
 .130-129ص -أحمد بوراس،مرجع سابق، ص -3
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  :الكرواتية PILVAشركة  -1
مؤسسة متوسطة متخصصة في الصناعة الصيدالنية بعد أن كانت تمر بمرحلة عصيبة تحولت 

إلى شركة متعددة   Azithromyanـــ بفضل ترخيص براءة االختراع لمضاد حيوي  يعرف تجاريا ب
وبيع المضاد الحيوي التي تقوم حاليا بإنتاج  Pfizerقامت الشركة بترخيص براءتها لشركة . الجنسية

في كل أنحاء العالم باستثناء بعض األسواق في شرق  2000مليار دوالر سنة  1.4بما يفوق 
يرادات الترخيص إولقد سمحت . بتموينها بنفس المضاد الحيوي PILVAأوروبا التي تقوم شركة 

  .با الشرقيةبتمويل عملية توسيع أنشطتها داخل كرواتيا وبعض بلدان أرو  PILVAالضخمة لشركة 

 :البرازيلي  Biobrasالمخبر المستقل  -2
الذي تحول من مخبر صغير يعتمد على التكنولوجيا األجنبية في ميدان األنزيمات إلى مبتكر  
للعديد من المنتجات الصيدالنية وخاصة األنسولين وأنشأ عن طريق إيرادات ترخيص براءات 

  .في ميدان صناعة بعض أنواع األنسولين المتطورةاالختراع شركة من بين األربع األوائل عالميا 

  :Nandoشركة  -3
من إفريقيا الجنوبية التي تحولت من مطعم متخصص في الدجاج المشوي إلى مؤسسة تجارية 

فالمؤسسة أصبحت تمتلك سنة . سمها التجاري وطريقة تحضيرها لألكلةإلعالمية بفضل حمايتها 
ماليزيا والعربية  ،مصر، كندا، ستراليا، أأنحاء إفريقيامطعما في معظم  200ما يزيد عن  2000

لتنويع )  Brand Name(سمها التجاري إأكثر من هذا فقد قامت الشركة  باستغالل  .السعودية وغيرها
  .أنشطتها في القطاعات األخرى

هناك إجماع الباحثين حول أهمية الملكية الفكرية ورأس المال البشري للمؤسسة في الوقت الحالي نظرا 
ستغالل هذه الموارد هو إللدور األساسي الذي تلعبه في تطورها في ظل تزايد حدة المنافسة وأن حسن 

اجع أهمية األصول كما يالحظ أيضا تر . الضمان األساسي لقوتها في ميدان نشاطها وفي محيطها أيضا
في تحديد قيمة المؤسسة في السوق بالمقارنة مع ممتلكاتها من ) من معدات ومباني وغيرها( الثابتة التقليدية 

 INTELLECTUAL)ختراع والعالمات التجارية وغيرها من عناصر رأس المال الثقافيإلا براءات
CAPITAL) .  

                                                                                                                        

، ورقة بحث مقدمة ضمن المؤتمر السنوي "بتكارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة �حول أھمية القيادة ا: "علي ھمال -1
أكتوبر  16-13المنعقد يومي  سوريا، دمشق، العام الرابع في ا�دارة القيادة ا�بداعية لتطوير وتنمية المؤسسات في الوطن العربي،

 .319- 318ص -، ص2003
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  خالصة

تضح لنا أنها تهدف إلى تحقيق جملة من األهداف إية الحديثة من خالل دراستنا لمختلف التقنيات التمويل
 التمويلية لهاحتياجات اإلسسات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة تنصب كلها في تسهيل عملية تمويل المؤ 

فالتمويل عن طريق رأس مال المخاطر يعتبر من أهم األساليب التمويلية لما  بتعويض المصادر التقليدية،
 تتميز التيم .ص.عالية على التعامل مع المخاطر خاصة في تمويل المراحل األولى للمأثبته من قدرة 

هو ف وبذلكنه يقوم على مبدأ المشاركة في الربح الخسارة أحيث  ،مرتفعة عوائد نسبة مع عالية بمخاطر
  .البنكيطلبها  التي غير قادرة على توفير الضمانات ومختلف الشروط لتمويلها مادامتاألسلوب األمثل 

أما فيما يخص قرض اإليجار فيعتبر كبديل تمويلي فعال يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 
 لضعف عليها الحصول تستطيع ال التي الحديثة التجهيزاتتخطي عقبة الحصول على وسائل اإلنتاج و 

 بالتالي و القائمة، أنشطتها في التوسع أو جديدة إنتاجية إحداث وحدات على يساعدها كما الذاتية، مواردها
 منتوجها نوعية تحسين على تساعدها عالية تكنولوجيا ذات وأجهزة معدات على الحصول فرصة إعطاء

   .التصدير بعملية وبالتالي القيام
 تسييرها في تحتاج التي بالفواتير التجار بين فيتم التعامل تكلفتها رتفاعإب تتميز التجاري الخصم عملية ألن

 شركات وجدت حيث المهمة، بهذه يقوم وكيل جعل لذلك تم الوقت من الكثير زبائنها حسابات تسيير أو
 في للسيولة هاما مصدرا حيث تبقى تقنية الفاكتورينغ ،للقيام بالمهمة الفاتورة تحويل عقد في متخصصة
 جاهزة أمواال للمؤسسة يضمن الذي التجاري األمر الخطر من وكذلك للتقليل والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات

 .مباشرة تصرفها تحت توضع
لما يميزه من إستقرار  م،.ص.للـم أهم بديلالتمويل اإلسالمي  بعيدا عن التمويل الربوي والضمانات يعتبر

المتاحة  لحديثةذلك بفضل النظام الالربوي وتعدد الصيغ التمويلية له تجعله أحد أهم البدائل ا ،في التعامل
لما يتميز  لهذا القطاع،في حين يبقى السوق المالي من أحسن المصادر التمويلية  ،لهذا النوع من المؤسسات

أما  .به من القدرة على توفير التمويل المتوسط وطويل األجل، وكذلك الحصول على السيولة في الوقت الالزم
فيعتبر كمصدر تمويل داخلي هام تختص  ات،ختراعإلوا تبتكاراإلاستغالل إ التمويل عن طريقفيما يخص 

دول  فيفقط به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبدعة عن غيرها، لكن تبقى هذه التقنية غير معروفة ليس 
ن كانت هناك بعض المؤسسات تعتمد على هذه األخيرة لكنها إ العالم الثالث ولكن حتى في الدول المتقدمة و 

 في الجزائر تقنيات التمويل المستحدثةفصل الموالي سنكشف الضوء عن واقع ومن خالل ال. قليلة جدا
  المتوسطة ؟المؤسسات الصغيرة و  في تمويل فعاليتهاومؤسسات التمويل المتخصصة وما مدى 



 

   ثالثلالفصل ا

تقنيات التمويل المستحدثة في الجزائر   

  بين واقع المعمول ومتطلبات المأمول

 SOFINANCE -دراسة حالة  -
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  :تمهيد

 المؤسسات بموضوع على حد سواء والنامية المتقدمة الدول من كال في والباحثين الحكومات هتمامإ يزداد

 الجزائر وفي هذا االطار سعت .االقتصادية التنمية في األساسي ودورها إدراكا ألهميتها ،والمتوسطة الصغيرة

 على ينطوي باعتباره ،والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أكثر بقطاع هتمامإلل على غرار غيرها من الدول 

 لدعم ومتكاملة متنوعة منظومة وضع إلى سعت وعليه ،قتصاديةإلرافدا حقيقيا للتنمية او  مونلل كبيرة فرص

 تحدًيا الذي يعتبر، التمويلي بالجانب تعّلق ما وخاصة التوجيه، الترقية، الجوانب من مختلف القطاع هذا

 هتماماإ الدولة لها أولت تيلا المجاالت بين من الريادة لويحت  ،المؤسسات من النوع لهذا بالنسبة حقيقيا

  .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تمويلو  لدعم متعددة آليات خالل وضع وتجسد ذلك من ،ار كبي

المستحدثة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  األساليبوعليه خصصنا هذا الفصل لدراسة واقع 

الجزائري  اإلقتصادوذلك من خالل معرفة اإلطار القانوني والمؤسسي لهذا القطاع ومكانته في  في الجزائر،

فسنسلط الضوء على واقع التقنيات التمويلية  ،هذا من خالل المبحث األول، أما فيما يخص المبحث الثاني

  .الحديثة ومدى فعاليتها كبديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ستثمارات المساهمة والتوظيف من خالل إلفقد خصص لدراسة حالة الشركة المالية ل ،لثالمبحث الثا أما

وأخيرا تقييم  ،لديها ية منح التمويلشروط وآل على دراسة مختلف األنشطة التمويلية لديها كما سنتعرف

  .نشاطها
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  القانوني والمؤسسي لترقية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر اإلطار :األولالمبحث 

قتصاد إلسنتناول من خالل هذا المبحث اإلطار القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مكانتها في ا

  .في الجزائر وتمويلهاومختلف هيئات دعمها 

  اإلطار القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب األول

تدارك الوضع    إلىبعد فشل مختلف القوانين المتعلقة بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعت الجزائر 

  :نتناول اإلطاروفي هذا  ،تنمية وترقية هذا القطاع إلىقوانين جديدة تهدف  بإصدارها

   الصغيرة و المتوسطةالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات المتضمن  18-01القانون : أوال

، منعرجا والمتوسطةالتوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة القانون المتضمن  18/01 يعتبر القانون رقم

اإلطار و  تعريف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أول حاسما في تاريخ هذا القطاع، حيث تحّدد من خالله

حلوال  يها ودعمها، حيث جاء هذا القانون ليعطيتوكذا آليات وأدوات ترق ،الخاص بهاالقانوني والتنظيمي 

التي يعاني منها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بوضعه لمجموعة من  المشاكلللعديد من 

  2 :هذا القانون من خالل ذلك إلى ويهدف. 1وترقيتها هذه االخيرةاآلليات التنظيمية التي من شأنها دعم 

 إنعاش النمو االقتصادي وتشجيع بروز مؤسسات جديدة وتوسيع ميدان نشاطها؛ •

 .إدراج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن حركية التطور والتكيف التكنولوجي •

المتعلقة قتصادي والمهني والتكنولوجي إلترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي والتجاري وا •

 بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

 لهذه المؤسسات؛ستقبال المخصصة ل الرامية إلى مضاعفة عدد مواقع اإلتشجيع كل األعما •

 والمتوسطة وتحسين أدائها؛ تشجيع تنافسية المؤسسات الصغيرة  •

 الحث على وضع أنظمة جبائية مكيفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ •

 وتنظيمي مالئم لتكريس روح التفاؤل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ترقية إطار تشريعي •

 تبني سياسات تكوين وتسيير الموارد البشرية تفضل وتشجع اإلبداع والتجديد وروح التفاؤل؛ •

                                  

، المتضمن القانون التوجيھي لترقية المؤسسات 2001ديسمبر 12المؤرخ في  18-01من القانون رقم 04إلى  01المواد من  -1
 .05-04ص- ، ص2001ديسمبر 15، الصادرة في 77الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد

 06.، نفس المرجع، ص18-01رقممن القانون 11المادة  -2
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 حتياجاتها؛إلتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية المالئمة  •

 في معالجة ملفات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛تحسين اإلجراءات البنكية  •

 .ترقية تصدير السلع والخدمات التي تنتجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  •

تقني وعلمي يضمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدعم والدفع ، قتصاديإتشجيع بروز محيط  •

 الضروريين لترقيتها وتطويرها في إطار منسجم؛

 2001 االستثمار لسنة رقيةالمتعلق بت 03- 01األمر :ثانيا

 01-03األمر رقم  صدرعن تحريك عجلة االستثمار،  12-93بعد أن تبين عجز المرسوم التشريعي 

لتقديم التصحيحات الضرورية وعمل  ستثمارإلالحرية التامة ل حيث كرس، 2001أوت  20المؤرخ في 

  3 :اإلداري والقانوني كما ينص علىستثمار وتحسين المحيط إلوٕاعطاء نفس جديد لترقية ا

 ستثمارات العمومية واالستثمارات الخاصة؛إلإلغاء التمييز بين ا •

 ؛ستثمارات مع مراعاة التشريعات والتنظيمات وحماية البيئةإلنجاز اإحرية  •

 إلغاء منح المزايا بصفة آلية؛ •

 ؛األجانبمنح ضمانات للمستثمرين المحليين و  •

 ؛ستثنائيإ نظامين عام و منح مزايا ضريبة من خالل  •

 إنشاء المجلس الوطني لالستثمار الذي يخضع لوصاية رئيس الحكومة؛ •

 ؛إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار •

  الشباك الوحيد الالمركزي؛ إنشاء •

 .ستثمار في شكل حساب تخصيص خاصإلصندوق لدعم ا إنشاء •

                                  

، ، المتعلق بتطوير ا8ستثمار، الجريدة الرسمية2001غشت  20المؤرخ في  03 - 01، ا4مر28،23،21،18،14،06،04المواد  -3
 .2001غشت 22، الصادرة في 47العدد 
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  مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: المطلب الثاني

قتصاد الوطني من خالل إلوالمتوسطة قطاعا حيويا يمثل شريحة هامة من اتعتبر المؤسسات الصغيرة 

تساع نشاطها ومساهمته في التنمية إ ويتضح ذلك من خالل تطور وعددها و  ،قتحامه جميع المجاالتإ

 المؤسسات واقع على للوقوف الميدانية اإلحصائيات من أفضل يوجد ال وعليه ،قتصادية واالجتماعيةإلا

  .الجزائري قتصادإلا في ومكانتها والمتوسطةالصغيرة 

  جزائر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ال واقع: أوال

 ر كانالتطو وهذا  ،تطورت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السنوات األخيرة وتزايد عددها بشكل كبير

  .خير دليل على ذلك يدانيةالم واإلحصائيات ،األجهزة المساعدة من طرف الحكومةو  الدعم نتيجة تكثيف

  1 2013- 2012تطور تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خالل الفترة ) 10(الجدول رقم 

طبيعة المؤسسات الصغيرة 
  والمتوسطة

 عدد المؤسسات في
 السداسي ا9ول

2012  

عدد المؤسسات 
في السداسي 

  2013ول=ا

  التطور
  النسبة  العدد

المؤسسات 
  الخاصة

  %8.38  34185  441964  407779  أشخاص معنوية
  %9.36  11699  136622  124923  أشخاص طبيعية
  %9.52  14678  168801  154123  نشاطات حرفية

  %8.82  60562  747387  686825  المجموع
  %2.50-  14-  547  561  المؤسسات العمومية

  %2.50-  14-  547  561  المجموع
  %8.81  60548  747934  687386  المجموع

Source: mipmep, Bulletin d’information statistique de la PME n=23,1er semestre 

2013, p11. 

من خالل الجدول نالحظ أن تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطور ملحوظ، ويغلب الطابع 

كل كما نالحظ تراجع المؤسسات العمومية بشالحرفي،  على الطابع المؤسساتي وكذلك، العام  على الخاص

  .كبير

 

                                  

1 - mipmepi, Bulletin d’information statistique de la PME n=23,1er semestre 2013, p11. 
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  1 2013-2012 اط خالل الفترة

عدد المؤسسات في 
السداسي الثاني 

2013  

(%)  

4458  1.01  
2217  0.50  

147005  33.26  
70840  16.03  
217444  49.20  
441964  100  

Source: mipmepi,Bulletin d’in

ثم يأتي قطاع البناء واألشغال % 49.2

لقطاع في امؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  . باعتبارها القطاعات المنتجة

  2013 للسداسي األول

  

1- Bulletin d’information statistique de 

49,2

تقنيات التمويل المستحدثة في الجزائر بين واقع ا  :لثالث
SOFINANCEدراسة حالة  -

م الخاصة حسب قطاع النشاط . ص. توزيع الـ م): 

عدد المؤسسات في   نشاط
السداسي 

  2012ول=ا

(%)  

  %1.02  4142  عة
 الطاقة، 

  
2014  0.49%  

  %34.30  139875  ل العمومية
  %16.15  65859  عة

  195889  48.04%  
  %100  407779   الكلي

 d’information statistique de la pme, n°23, p1

20 الذي يمثل نالحظ هيمنة قطاع الخدمات،ل 

 الصناعي، كذلك يمكن مالحظة ضآلة نسبة المؤس

قتصاد باعإللوهذا سلبي بالنسبة الصناعة الزراعة و في 

توزيع المؤسسات الخاصة حسب قطاع النشاط للس 

 .أعالهعتمادا على الجدول إالطالب  اد

                 

ue de la PME,op cit, p15. 

1,01
0,5

33,26

16,03

الفصل الثالث

 

 

): 11(الجدول رقم 

فروع النشاط

الزراعة
المحروقات، الطاقة،

  المناجم
البناء وا=شغال العموم

الصناعة
  خدمات

المجموع الكلي

, p15 

من خالل الجدول 

العمومية والقطاع ال

الخاص الناشطة في 

 ) :07(رقم الشكل

إعدادمن :ر المصد

 

                     

زراعة

محروقات

اشغال عمومية

صناعة

خدمات
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2012-2013  

 :  ةول المواليا كما هو مبين في الجد

   20131-2012 الجهات خالل الفترة 

 Source:mipmepi, Bulletin d’in

 الشمال والهضاب العليا على حساب 

والشكل الموالي يوضح نسبة  ،مؤسسات

   حسب الجهات

  

1- Bulletin d’information statistiquen=2

31%

السداسي ا=ول   2012ول من سنة 
  الفارق  ة تشغيل  2013

1257  248985  262423  

598  128316  134960  

143  34569  36131  

316  8247  8450  

2030  420117  441964  

تقنيات التمويل المستحدثة في الجزائر بين واقع ا  :لثالث
SOFINANCEدراسة حالة  -

12 رافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة

والمتوسطة عبر كامل التراب الوطني كما  ت الصغيرة

توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الج) 1

 d’information statistique de la pme,n°23, p2

 نالحظ تمركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الش

هذه المؤس فالسإ و  نشاءإيجابي من حيث إالحظ فارق 

  :ستبعاد المفلسة منهاإالصغيرة والمتوسطة بعد 

الحقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ح اإلنشاء

  .اد الطالب إعتمادا على الجدول أعاله

                 

uen=23,op cit, p21. 

62%

7%

الحركية في النصف ا-ول من   2012سنة 

إعادة تشغيل  إفXس  إنشاء

248985  12573  1492  12573

5981  610  5981  128316  عليا

34569  1438  141  1438

316  180  316  8247  بير

420117  3962  2423  20308

الفصل الثالث

 

 

التوزيع الجغرافي - 2

تتوزع المؤسسات ا

12(جدول رقم

, p21. 

من خالل الجدول نال

ونالح ،باقي المناطق

إنشاء المؤسسات الص

اإلن) 08(الشكل رقم 

من إعداد ال :المصدر

  

                     

شمال

الھضاب العليا

الجنوب

  الجھة

  الشمال

الھضاب العليا

  الجنوب

الجنوب الكبير

  المجموع
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  : م.ص.من حيث عدد الـ م األولى 12توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الواليات  - 3

% 53 أكثر تمثل 48والية من مجموع  12من خالل الجدول الموالي فإن  ،2013و 2012 الفترةخالل  
  :من مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  1والية األولى من حيث العدد 12توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب ) 13: (الجدول رقم

  %التطور  %الحصة   2013ا=ول  السداسي  ا=ولالسداسي 2012  الو9ية  رقم
 

  7.69  %11.51  50887  47253  الجزائر  1
  9.14  %5.94  26267  24068  تيزي وزو  2
  8.12  %4.70  20759  19200  وھران  3
  9.60  %4.68  20684  18872  بجاية  4
  10.06  %4.49  19859  18044  سطيف  5
  10.76  %4.10  18109  16350  تيبازة  6
  9.87  %3.60  15891  14463  بومرداس  7
  10.50  %3.41  15050  13620  البليدة  8
  7.62  %3.17  14002  010 13  قسنطينة  9
  8.53  %2.53  11194  10357  عنابة  10
  6.85  %2.50  11066  10314  باتنة  11
  6.33  %2.42  10676  10040  الشلف  12
  8.74  %53.05  234444  215591  المجموع  

Source: mipmepi, Bulletin d’information statistique de la pme, n°23, p19 

 لكن  %17.45بنسبة  األغلبية نوزو يمثال الجزائر وتيزيواليتي  أنم نالحظ .ص .من حيث عدد الـ م
 %10.50 ،%10.76بنسبة  تسجل أكبر معدالت النمو سطيف تيبازة، بليدة، نجد واليات ،من حيث التطور

  .وتفوق معدل النمو على المستوى الوطني ،على التوالي  10.06%

  دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اإلقتصاد الجزائري: ثانيا

وعليه  قتصاديةإلت الصغيرة والمتوسطة في التنمية المؤسسا على الدور الذي يلعبه قطاع التأكيدينبغي 

من خالل مجموعة من المؤشرات تتمثل في مساهمتها في التشغيل، الصادرات وفي  ذلكسنحاول توضيح 

  .تحقيق القيمة المضافة

 

                                  

1- Bulletin d’information statistiquen,n=23,op cit, p19. 
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 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل - 1

  :خالل الجدول التالي من م  الجزائرية في خلق مناصب الشغل.ص.م يمكن توضيح مساهمة الـ

  20131-2008م خالل الفترة .ص.ي الـ متطور نسبة التشغيل ف :)14(الجدول رقم 

طبيعة المؤسسات 
  الصغيرة  والمتوسطة

   %التطور   2013السداسي ا=ول   2012السداسي ا=ول 

  %النسبة  عدد المناصب  %النسبة  عدد المناصب

  8.18%  97.59 %  1869363 %97.27  1728046  القطاع الخاص

  4.72- %  2.41 %  46132  2.73 %  484115  القطاع العام

  -  100 %  1915495  100 %  1776461  المجموع

Source:Mipmepi, Bulletin d’information statistique de la pme n°23, p13. 

  %8.18بنسبة  2013- 2012مناصب الشغل في الفترة مابين  تطورمن خالل الجدول يتبين لنا 

وهذا ما يؤكد مرة  ،في القطاع العام % 4.72 ـ مناصب الشغل بعدد نخفاض وإ  ،بالنسبة للقطاع الخاص

  .والمتوسطة الخاصة في اإلقتصاد الجزائري دور ومكانة المؤسسات الصغيرة  أخرى

 الداخلي الخام خارج المحروقات مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسط في الناتج - 2

  2:يتضح ذلك من خالل الجدول التالي

 2007-2004الداخلي الخام خلرج المحروقات للفترة م في الناتج .ص.مساهمة الـ م :)15(الجدول رقم

  مليون دوالر :الوحدة                                                                                       
  2007  2006  2005  2004  السنوات

  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  

القطاع 
  الخاص

2146.75  78.2  2364.5  78.41  2740.06  79.55  3153.77  80.8
0  

20.2  749.86  20.45  704.05  21.59  651  21.8  598.65  القطاع العام
0  

  100  3893.63  1000  3444.11  100  3015.5  100  2745.31  المجموع

Source: Mipmepi, Bulletin d’information statistique de la pme, n°14,15,16. 

                                  

1- Bulletin d’information statistique n=23,op cit, p13. 
2- Mipmepi, Bulletin d’information statistique de la PME,n=14,15,16. 
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م في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات بشكل .ص.مساهمة الـ ملنا يتضح  السابق من الجدول

 ، و هو إيجابي لإلقتصاد2007والر سنة مليار د 3.89 إلى 2004مليار دوالر سنة  2.74متزايد من 

 دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ترقية الصادرات خارج المحروقات - 3

 : الجدول المواليحصائيات في لك أكثر من خالل اإلذسنوضح 

  2013- 2012المصدرة خارج المحروقات خالل الفترة  األساسيةالمنتوجات ): 16( الجدول رقم

  مليون دوالر :الوحدة                                                                      
  نوع المنتوج

  

  2013السداسي ا=ول   2012السداسي ا=ول 

  النسبة  القيمة النسبة القيمة

  51.43%  721.55 %34.87  %370.24  الزيوت و مشتقات الزفت

  15.93%  223.43 20.82% 175.76  مونيا-ا

  12.44%  174.48 4.92% 41.55  القصب السكري

  1.96%  55.11 8.42% 71.07  فوسفات الكالسيوم

  1.96%  27.45 1.31% 11.08  الھيدروجين و الغاز النادر

  1.85%  25.95 1.42% 12.02  الكحول غير الحلقية

  1.85%  25.95 0.73% 6016  المجمدة أوالخضر الطازجة 

  1.25%  17.48 1.82% 15.33  التمر

  1.24  17.33 1.64% 13.80  المياه المعدنية

  0.97%  13.59 0.64% 5.37  المعدنية ا-سمدة

  100%  1403 100% 844  المجموع

Source :Mipmepi, Bulletin d’information statistique n°23, p13. 

أما فيما يخص الصناعات فهي  ،نالحظ من خالل الجدول أن معظم المنتوجات المصدرة هي مواد أولية

لم ترقى بعد لمستوى  ،والمتوسطة الصناعية ومن هنا نستنتج أن المؤسسات الصغيرة ،بنسبة قليلة جدا

  .التصدير
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  هيئات ترقية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المطلب الثالث

لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قامت الحكومة الجزائرية، إلى جانب سنها ا في سبيل ترقية ودعم محيط
الهيئات والمؤسسات ، بإنشاء مجموعة من قتصاديةإللسياسة الالمتضمنة  للنصوص التشريعية والقواعد

  .فضال عن التمويل التوجيهلهذا القطاع في جميع الجوانب التدعيم و  واآلليات الداعمة

  هيئات دعم و ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: أوال

  - MIPMEPI -ستثمارإلوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية ا - 1

 مكلفة منتدبة وزارة 1991 سنة الجزائر أتشأن والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع تنمية إطار في

 لتوسع ، 1994ويليةج 18 في المؤرخ  211 /190بموجب وزارة إلى لتتحول المؤسسات، من النوع بهذا

 بموجبو  ، 2000ويليةج 11 في المؤرخ 94/211رقم  التنفيذي المرسوم بموجب الوزارة هذه صالحيات

 والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات الصناعة وزارة إنشاء تم 2010 ماي 28 بتاريخ المقرر الحكومي التعديل

  1:ـ وهي مكلفة ب والمتوسطة  الصغيرة المؤسسات وتطوير إنشاء وترافق لتدعم ستثمار،إلا وترقية

 تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها؛ •

 تقديم الحوافز والدعم الالزم لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ •

 الحلول لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛المساهمة في إيجاد  •

 إعداد النشرات اإلحصائية الالزمة وتقديم المعلومات األساسية للمستثمرين في هذا القطاع؛ •

 لقطاع وتجسيد برنامج التأهيل االقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛اتبني سياسة ترقية  •

 ؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة؛الموسعة والمطورة للم، ستثمارات المنشئةإلترقية ا •

 .إيجاد إستراتيجية لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع •

وقد أنشأت  بهذه المهام تساهم بفعالية في توجيه وتأطير ومراقبة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  :القطاع نذكر منهاهذا تحت إدارتها العديد من المؤسسات المتخصصة في ترقية 

  

  

                                  

، الصادرة في 42، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد2000جويلية  16، المؤرخ في 190-2000، المرسوم التنفيذي رقم 02المادة  -1
 .07-06ص - ، ص2000جويلية  18
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 المشاتل وحاضنات األعمال - 2

، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع  1وهي مكلفة بمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعمها

   من القانون  12وقد أنشأت طبقا للمادة  ،ستقالل الماليإلصناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية وا

 2:وتأخذ ثالث أشكال هي، 2001 ديسمبر 12المؤرخ في  18- 01

  ؛هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الخدمات :المحضنة •

 ؛الصناعة الصغيرة والمهن الحرفية هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في قطاع :ورشة الربط •

 ؛مشاريع المنتمين إلى ميدان البحثويتكفل بحاملي ال :نزل المؤسسات •

المشاركة في الحركية االقتصادية ، و تطوير أشكال التعاون مع المحيط المؤسساتي: إلى لمشاتلتهدف ا

ضمان لتقدم الدعم لمنشئي المؤسسات الجدد و  تشجيع نمو المشاريع المبتكرةكما في مكان تواجدها، 

ستراتيجي إات على التنظيم األفضل، والتحول في المدى المتوسط إلى عامل تشجيع المؤسس أيضا تهاديموم

  :بما يلي) المشاتل(قتصادي، كما تتكلف هذه المحاضن إلفي التطور ا

تسيير و  استقبال واحتضان ومرافقة المؤسسات حديثة النشأة لمدة معينة وكذا أصحاب المشاريع •

 توطين اإلداري والتجاري؛وٕايجار المحالت، وتقديم الخدمات المتعلقة بال

التجاري والمالي والمساعدة ، المحاسبي، تقديم اإلرشادات الخاصة واالستشارات في الميدان القانوني •

وتتكون المشتلة من  ،على التدريب المتعلق بمبادئ وتقنيات التسيير خالل مرحلة نضج المشروع

 3.عتماد المشاريعإمجلس إدارة ومدير ولجنة 

 مراكز التسهيل - 3

توضع تحت  هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي،

حاملي المشاريع لستقبال وتوجيه ومرافقة إوتعتبر هذه المراكز هيئات  4.م .ص.وصاية الوزير الكلف بــ م

ا تجمع بين كل من رجال إذ أنه قاولة،ومنشئي المؤسسات والمقاولين، كما تعتبر أيضا قاطرة لتنمية روح الم

                                  

،المتعلق بالمشاتل و حاضنات ا8عمال الجريدة الرسمية 2003فيفري  25رخ في المؤ 03/74، المرسوم التنفيذي رقم 01المادة 1-
 . 14، ص2003فيفري  26، الصادرة في 13الجزائرية، العدد 

، المتضمن للقانون ا4ساسي لمشاتل المؤسسات، الجريدة 2003فيفري  25المؤرخ في  03/78، المرسوم التنفيذي رقم 02المادة  -2
 .14، ص2003فيفري  26، الصادرة في 13العدد  الرسمية الجزائرية،

 .14، نفس المرجع، ص6،5،4،3المواد  -3
، المتضمن القانون ا4ساسي لمراكز التسھيل، الجريدة 2003فيفري  25المؤرخ في  03/79، المرسوم التنفيذي رقم 02المادة  -4

 .18، ص2003فيفري  26، الصادرة في 13الرسمية الجزائرية، العدد 
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مكاتب الدراسات واالستشارة ومؤسسات  ،مراكز البحث ،األعمال، المستثمرين، اإلدارات المركزية والمحلية

  .   التكنولوجية والمالية، التكوين وكل األقطاب الصناعية

حتياجات أصحاب المؤسسات والمقاولين، وتقليل إوضع شباك يتكيف مع مراكز التسهيل إلى  وتهدف

بمساعدات الصناديق المنشأة لدى الوزارة  تحضاآجال إنشاء المشاريع من خالل تسيير الملفات التي 

وكذالك تطوير التكنولوجيات الجديدة وتثمين البحث والكفاءات، وتطوير النسيج اإلقتصادي المحلي  المعنية،

 .ندماج في اإلقتصاد الوطني والدوليإلل ،المتوسطةبمرافقة المؤسسات الصغيرة و 

  1:وتتكفل هذه المراكز بمهام عديدة منها

 دراسة الملفات، اإلشراف على متابعتها، ، وتجاوز العراقيل أثناء مرحلة التأسيس؛ •

 مرافقة أصحاب المشاريع في ميداني التكوين والتسيير، ونشر المعلومات المتعلقة بفرص االستثمار؛ •

طوير القدرات التنافسية ونشر التكنولوجيا الجديدة، وتقديم االستثمارات في مجال تسيير الموارد دعم ت •

 . البشرية، والتسويق، والتكنولوجيا، واالبتكار

 ستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةإلالمجلس الوطني  - 4

الصغيرة والمتوسطة من جهة ستشاري يسعى لترقية الحوار والتشاور بين أصحاب المؤسسات إجهاز 

ويكلف  2ستقالل المالي،إلوالسلطات والهيئات العمومية من جهة أخرى، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية وا

المجلس االستشاري بضمان الحوار والتشاور بشكل دائم ومنتظم بين السلطات العمومية والشركاء 

لوطنية التي تتعلق بالتطور االقتصادي وترقية حول المسائل ذات المصلحة ا ،قتصاديينإلجتماعيين واإلا

وجمع  ،جمعيات مهنية جديدة إنشاءوالمتوسطة بصفة خاصة، وكذلك تشجيع   المؤسسات الصغيرة

العمل، وبصفة عامة من الفضاءات  أربابالمعلومات االقتصادية من مختلف الجمعيات المهنية ومنظمات 

  3.لتطوير القطاع تجياوٕاستراتسياسات  بإعدادالوسيطية التي تسمح 

 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار - 5

 ستثمارإلالمتعلق بتطوير ا 2001وتأ 20المؤرخ في  01/03 بموجب المرسوم التنفيذي رقم أنشئت

مركزي، وترقية الات التي يوفرها الشباك الوحيد العن طريق الخدم التأسيسية اإلجراءاتتعمل على تسهيل 

                                  

 .نفس المرجع السابق -1
، المتضمن إنشاء المجلس الوطني لترقية المؤسسات 2003فيفري  25، المؤرخ في 03/80، المرسوم التنفيذي رقم 02المادة  -2

 .22، ص2003فيفري  26، الصادرة في 13الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 
 .، نفس المرجع 03المادة  -3
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 4786في  2013السداسي األول من  ال غايةت هذه الوكالة ساهم 1.تطويرها ومتابعتها ،ستثماراتإلا

 2012في . عامل 75598تشغيل دج و  مليار 752 ستثماري يقدر حواليإبحجم  به، مشروع مصرح

  2.مليار دينار 410: بحوالي قدري ستثماريإ بحجم به مصرح مشروع  4275  فيساهمت 

 -ANDPME-الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 6-

وهي مؤسسة . 2005ماي  03مؤرخ في 165 - 05 المرسوم التنفيذي رقم تم إنشاؤها بموجب

تحت وصاية الوزير  توضع ،ستقاللية الماليةإلعمومية ذات طابع إداري وتتمتع بالشخصية المعنوية وا

المؤرخ  165- 05 المرسوم كما هو منصوص في ،والذي يرأس مجلس التوجيه والمراقبة ،المكلف

ؤسسات الصغيرة الم تنفيذ إستراتيجية القطاع في تعزيز وتطوير ، تتمثل مهامها في2005ماي 03 في

ترقية الخبرة واإلستشارة هذا القطاع ومتابعته و  كما تسعى لتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير، والمتوسطة

 إضافة ،التوقف وتغيير النشاط ،من حيث اإلنشاء تطورهامتابعة  أيضا. المؤسسات لهذه

 جمع خالل منقتصادية والمذكرات الظرفية الدورية إلدراسات حول فروع قطاعات النشطات ا إنجاز

  .3ستغالل ونشر معلومات محددة في ميدان نشاطهاإ

  هيئات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: ثانيا

األخيرة النهوض بهذه وفي سبيل  ،جانب هيئات دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى

  .آلياتها إال أن هدفها واحد ن اختلفت إ و   تمويلهاهيئات عدة ت الجزائر أنشأ

 - ANSEG –الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  - 1

تعرف على أنها هيئة  ،1996سبتمبر  08، المؤرخ في 96/296بموجب المرسوم التنفيذي رقم  أنشئت

ستقالل المالي، وتخضع هذه الهيئة لسلطة رئيس إلالمعنوية وا وطنية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية

 لها مهمة أوكلت ،الحكومة ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن المتابعة العملية لجميع نشاطاتها

تبلغهم  ، كماالشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم اإلستثمارية ةرافقمستشارة و إلم ايم وتقديتدع

متيازات األخرى التي يحصلون عليها في شكل قروض بدون إلاإلعانات التي يمنحها الصندوق وا بمختلف

                                  

1-Site web de l'agence nationale de développement de l'investissement: http://www.andi.dz, 
consulté le12/05/2014. 
2- Bulletin d’information statistique n=23, op cit,32 
3-Site web de l'agence nationale de développement pme : http://www.andpme.org.dz ,consulté 
le 12/05/2014. 
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وضع تحت تصرفهم كافة المعلومات ذات الطابع اإلقتصادي، التقني، التشريعي والتنظيمي ، و فوائد

 وتخفيض نسبة تسير مخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشبابكما ، المتعلقة بممارسة نشاطهم

 جتماعياإ قتصاديا و إحداث بنك للمشاريع المقيد وإ  غلفة التي يضعها الوزير المكلف،ألالفوائد في حدود ا

  1 .تنظيم دورات لتكوين الشباب المستفيدب كما كلفت

مشروع بحجم  270288في تمويل  2013من سنة  األولغاية السداسي  إلىساهمت هذه الوكالة 

  2منصب شغل 660935وخلق مليار دينار  767ستثمار قدره إ

  -ANGEM-الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر - 2

المتعلق  2004  جانفي 22 في المؤرخ 04 /14 رقم التنفيذي المرسوم بموجب أنشئت الوكالة

 أوتختص بمنح قرض مصغر للفئات بدون دخل  ،خاص هيأة ذات طابع بالقرض المصغر، وهي

التشغيل والتضامن وتتمتع  يتابع نشاطها وزير .األوليةقتناء المواد إلتلك التي لها مداخيل غير ثابتة 

تخفيض معدالت البطالة من خالل تنفيذ  تعمل على .3ستقالل الماليإلالوكالة بالشخصية المعنوية وا

غاية الوصول  إلىبقروض صغيرة بدون فائدة  بتدءاإصيغ  ثالثة عن طريقتوجهات برامج الحكومة 

 22المؤرخ في 15-04 ، وحدد المرسوم التنفيذيل البنكخوالتي تستدعي تد األهميةقروض ذات  إلى

مستواها وقيمة المساهمات ، المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر اإلعانةشروط  2004 جانفي

  4.الوكالة إطارالمشاريع في  ألصحابالشخصية 

مشروع بحجم  504962في تمويل  2013من  األولغاية السداسي  إلىساهمت هذه الوكالة 

  5.منصب شغل 757443مليار دينار وخلق  218ستثمار قدره إ

  -CNAC- الصندوق الوطني للتامين عن البطالة - 3

     المؤرخ في 94/188 الصندوق الوطني للتامين عن البطالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم إنشاءتم 

تصال مع المؤسسات المالية في تطوير إلوبا ،يساهم الصندوق في نطاق مهامه إذ 1994 جويلية 6

                                  

 المتعلق بانشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،1996سبتمبر  08، المؤرخ في 96/296، المرسوم التنفيذي رقم 06المادة  1-
 .13، ص1996سبتمبر  11، الصادرة في52الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

2-Bulletin d’information statistique n=23, op cit, p39. 
3-Site web de l'agence nationale de gestion du micro crédit : http://www.angem.dz, consulté 
le12/05/2014. 

 .261زوبير عياش، مرجع سابق، ص -4
5-Bulletin d’information statistique n=23, op cit, p41. 
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جهة امو ل ،مؤسسات مصغرة إنشاءوالمساعدة على  مناصب شغل لفائدة البطالين المنخرطين فيه وٕاحداث

تستفيد المؤسسات في  ،على التمويل الثالثي بمنحه قروض بدون فائدة األخيرهذا  يعتمدمشكلة التمويل 

ك، ويقوم الصندوق بالمتابعة و هذا الجهاز من تخفيضات في معدل الفائدة المطبق من طرف البن إطار

 1.كما يمكنهم من التكوين للمنخرطيندراسة مسبقة للمشروع  بإعدادويتكفل ، ستشارةاإلوتقديم 

ستثمار إمشروع بحجم  84164في تمويل  2013من  األولغاية السداسي  إلىساهمت هذه الوكالة 

  2منصب شغل 163023مليار دينار وخلق  234قدره 

  - FGAR -صندوق ضمان القروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  - 4

           لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بموجب المرسوم التنفيذي اصندوق ضمان القروض  أنشئ

الصغيرة المتعلق بتطبيق القانون التوجيهي للمؤسسات  2002 ،نوفمبر 11المؤرخ  373-02رقم 

وهو مؤسسة عمومية تحت وصاية  ،المتضمن للقانون األساسي لصندوق ضمان القروضو  والمتوسطة

  ستقالليةإل، ويتمتـع بالشخصية المعنوية واوترقية اإلستثمارالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعة و وزارة 

  .2004مارس 14 في رسمية بصورة النشاط في الصندوق نطلقوإ  المالية

صندوق ضمان القروض إلى تسهيل الحصول على القروض المتوسطة األجل التي تدخل في يهدف 

 التركيب المالي لالستثمارات المجدية، وذلك من خالل منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات

  .3التي تشترطها البنوك  ةالعينية الالزم

مليار دج  3.677 في مبلغ 2013من سنة  األولساهم صندوق ضمان القروض خالل السداسي 

 28.290هذه المبالغ تمثل في المتوسط  ،شهاداتدج  مليار 2.560 ومبلغتمت الموافقة عليه  ضمان

تمثل المشاريع المضمونة خالل و  مليون دج كشهادات ضمان، 29.770و ،مليون دج كعروض ضمان

مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة  53إنشاءق دعم الصندو  كما، من المشاريع الجديدة%58   هذه الفترة 

خالل ، و مليار دج 2.766ومتوسطة بمبلغ  مؤسسة صغيرة  77وتوسيع ، مليون دج 911.633بمبلغ

                                  

 .263زوبير عياش، مرجع سابق، ص -1
2- Bulletin d’information statistique n=23, op cit, p42. 
3-Site web de fonds de garantie des crédits aux PME dénommé : http://www.fgar.dz, consulté 
le :12/05/2014. 
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 %48كعروض ضمان و %46 ــإرتفع مجموع اإلتزامات للصندوق ب 2013السداسي األول من سنة 

  20121مقارنة بالسداسي األول لسنة  كشهادات ضمان

حوالي  2013إلى غاية جوان  2004للضمانات الصادرة في أفريل  اإلجمالي التراكمي بلغ المبلغو  

  .مليار دج إلتزامات نهائية 10.518مليار دينار كمنحة و 24

 – CGCI – ستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةإلصندوق ضمان قروض ا - 5

وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة  إنشاءهذا الصندوق بمبادرة من السلطات العامة لدعم  إنشاءتم 

  للصندوق األساسيالمتضمن النظام  19/04/2004الصادر في  04/134الرئاسي  األمروبموجب 

مليار دج والذي شكل في شكل شركة مساهمة  20مليار دج ورأس مال محرر يقدر بـ 30لغ رأس ماله يب

ضمان تسديد القروض البنكية  إلىو يهدف  للبنوك العمومية، 40و 60مقسمة بين الخزينة العمومية ب 

المنتجة للسلع والخدمات أي ال يضمن  ستثماراتإلالممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجة ل

 علىاألمليون دج والحد  500للقروض المؤهلة للضمان  األقصىستثمارات المنتجة، ويقدر الحد إلسوى ا

  2.من نفس األمر 16.15.14لمواد تم تحديد ذلك في ا ،مليون دج 250للضمان 

إلى غاية السداسي األول والمتوسطة   صندوق ضمان قروض اإلستثمار للمؤسسات الصغيرة  ساهم

  3.منصب شغل 9556وخلق مليون دج   19770ملف بمبلغ ضمان قدره  621بتبني  2013من 

  

  

  

  

  

                                  

1- Bulletin d’information statistique n=23, op cit, p33. 
2- Site web de la caisse de garantie des crédits d'investissements : http://www.cgci.dz/, consulté 
le :12/05/2014 
3- Bulletin d’information statistique n=23, op cit, p38. 
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  في الجزائر والمتوسطةواقع التقنيات المستحدثة في تمويل المؤسسات الصغيرة : المبحث الثاني

ملحة للبحث عن مصادر تمويل بصيغ وأساليب تمويلية بدون فوائد مسبقة وبال ضمانات الحاجة نظرا لل

ة ألصحاب قتصاد الوطني وضمان عوائد مجزيإليتم في إطارها تعظيم مصلحة ا ،مرهقة وبأقل التكاليف

لقيام سوق تمويلي يعتمد على تقنيات  ةسعت الجزائر جاهد ،المصغرة والصغيرة والمتوسطةؤسسات الم

)  والسوق الثانية اإلسالمي، الفاكتورينغ ،وصيغ التمويل اإليجاررأس مال المخاطر، قرض ( التمويل الحديثة 

  يكون أساس صلب وأرضية خصبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما سنتناوله من خالل هذا المبحث

  الجزائرفي واقع رأس مال المخاطر وبورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المطلب األول

  لرأس مال المخاطر و الجبائي اإلطار القانوني: أوال

لقد اعتمدنا في بحثنا على مصطلح رأس مال المخاطر لكن المشرع الجزائري استعمل مصطلح رأس 

  .العلمية سننقله كما جاء في الجريدة الرسمية الجزائرية ولألمانةمال االستثماري 

  االستثماري في الجزائر الرأسمال اتالقانوني لشرك اإلطار - 1

مال  يحكمه وينظمه، كما هو الحال بالنسبة لرأسلنجاح أي نمط تمويلي البد من إطار قانوني 

نشاطها للتشريع والتظيم  إطارستثماري في الرأسمال اإلتخضع شركة  حيث في الجزائر، ستثماريإلا

   1993.1ماي 23المؤرخ في 10- 93من المرسوم التشريعي رقم 60الى 58من المعمول بهما ال سيما المواد

شركات  2006جوان  24الصادر في 06/11من القانون  ولاألعرف المشرع الجزائري في الفصل و 

رأس المال االستثماري بأنها شركات تهدف للمشاركة في رأس مال الشركة، وفي كل عملية تتمثل في تقديم 

 2.أو التحويل أو الخوصصة والنم،حصص من أموال خاصة أو شبه خاصة  لمؤسسات في طور التأسيس

كما حدد كيفيات تدخل شركة رأس  ،المؤسسة موضوع التمويل ومراحل نموقد ركز المشرع الجزائري على 

الذي يشمل رأس المال الموجه لتمويل المؤسسات  3رأس المال المخاطر، ستثماري، والتي تتمثل فيإلالمال ا

                                  

 الجزائرية، الرسميةوالمتعلق بشركات رأس المال ا8ستثماري،الجريدة  2006جوان  24المؤرخ في  11-06من القانون  24المادة  -1
 .06ص ،2006جوان  25الصادرة في  ،42 عدد

 .04، نفس المرجع، ص03، 02المواد  -2
 .04ص من نفس المرجع، 04المادة  -3
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قبل اإلنشاء وفي مرحلة اإلنشاء، رأس مال النمّو الموجه لتنمية طاقات المؤسسة بعد إنشائها ما مرحلة في 

  .أخرستثماري إحصص يحوزها صاحب رأس مال  أو /و سترجاع مساهماتإلل ورأس مال التحويل

وحسب نفس القانون تؤسس شركة رأس مال االستثماري في شكل شركة مساهمة تخضع للتشريع والتنظيم 

عند تاريخ  %50بـ  كتتاب فيهإلويتم ا ،مليون دج 100 عن طرق التنظيم األدنى رأسمالهايحدد ، المعمول به

مستثمرون عموميون  رأسمالهاويحوز  المنصوص عليها في القانون التجاري، األحكاموفق  %50و تأسيسال

بعد  رخصة مسبقة من وزارة المالية إلى األخيرةهذه وتخضع  ،معنويين مأ اطبيعيين كانو  أشخاص أو خواص،

على تشكيل ملف معلومات  هذه الرخصة قومت ستشارة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وبنك الجزائر،إ

من نفس  11بحيث ال تتنافى والمادة مسيريها ومهنتهم و  ي الشركةسمؤس أخالقيةتضمن على الخصوص ي

  1.بموجب قرار من الوزير األخيرةتحدد هذه و  ،حترافيةإلالقانون، كما يجب أن يستوفوا مقاييس الكفاءة وا

 الرأسمالقواعد الحصول على المساهمات والقروض في شركات  ،جاء في الفصل الثالث من نفس القانون

حتياطاتها إ من رأسمالها و  %15من  أكثرستثماري أن تخصص إلاليجوز لشركة رأسمال ا 2حيث ،ستثماريإلا

  من رأسمال مؤسسة واحدة %49من  أكثركما ال يجوز لها أن تحوز أسهما  كمساهمة في مؤسسة واحدة،

تساهم في شركة إال على أساس عقد المساهمين الذي يوضح على وجه الخصوص مدة  أنوال يمكنها 

 أموالهامن  %10فوق حدود يقتراض إتقوم ب أننه ال يمكنها أعلى  ، زيادةنسحابإلالمساهمة وشروط ا

يتم الحصول كما .ويجب أال تستعمل هذه اإلقتراضات لتمويل الحصول على مساهمات ،الخاصة الصافية

 األجلنسحاب عند حلول إلالسندات المماثلة لها، ويتم ا أو األسهمكتتاب في اإلهمات عن طريق على مسا

  .نسحابإلل أخرشكل  أي أوللمساهمين في الشركة  أولوية إعطاءعن طريق بيع الحصص مع  ،المتفق عليه

 ستثماري في الجزائرإلا الرأسمالالنظام الجبائي لشركة  - 2

والمتعلق بشركات رأسمال  2006جوان  24الصادر في  11- 06القانون رقم تضمن الفصل السادس من 

تم توضيحها أكثر من خالل المرسوم حيث ، األخيرةلهذه ستثماري أغلب التحفيزات الجبائية المقدمة إلا

  .ستثماريإلوالمتعلق بشروط ممارسة شركة رأسمال ا 2008فيفري  11المؤرخ في  56- 08التنفيذي رقم 

                                  

 04ص ، نفس المرجع السابق،12إلى  06المواد من  -1
 .، نفس المرجع 23الى 15المواد  -2
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من دفع الضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للمداخيل المتأتية  اإلستثماريركات رأس المال تم إعفاء ش

وبالنسبة لبقية  ،من األرباح، نواتج توظيف األموال، نواتج وفائض قيم التنازل على األسهم والحصص

لتزام الشركة بالمحافظة على األموال إ، إلى شرط %5المداخيل فهي تخضع إلى المعدل المخفض بـ 

بتداء من أول جانفي من السنة الموالية لتاريخ إسنوات، تحسب  5المستثمرة في المؤسسات لمدة ال تقل عن 

التي تتدخل في مرحلة قبل اإلنشاء  إلستثماريتم إعفاء شركات رأس المال ا كما .قتناءإكتتاب أو إأي 

من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ) ر في مفهوم المشرع الجزائريرأس المال المخاط(ومرحلة اإلنشاء 

خمس سنوات، إبتداء من تاريخ بداية نشاطها، مع إستفادتها من النظام الجبائي الممنوح للتي تتدخل في 

  1.بقية مراحل حياة المؤسسة

  المخاطر بالجزائر رأسمالسوق :ثانيا

 أن حيث ،يزال ضئيالال ابه هتمامإلا نإف المخاطر سمالرأ طريق عن التمويل تقنية أهمية من بالرغم

مؤسسات تمارس  أربعةحيث إلى غاية انجازنا لهذه الدراسة ال توجد سوى  محدود بقي األخيرة هذه نشاط

نشاط رأس مال الخاطر في الجزائر ويتعلق األمر بكل من المالية الجزائرية األوروبية للمساهمة، الشركة 

  .ستثمارإوالجزائر المغاربية لإلستثمار  ،ستثمارات المساهمة والتوظيفإلالمالية ل

 FINALEP و التوظيف للمساهمة األوروبيةالمالية الجزائرية  - 1

      ستثماريإلا رأسمال في مختصة مالية شركة مال المخاطر في الجزائر هي رأسمؤسسة  أولتعتبر 
  .قتصاد الوطنيإلالتي ينعكس نشاطها باإليجاب على اتعطي األولوية للقطاعات و  التختص بقطاع معين،

 تمثل حيث أسهم، ذات شركة شكل على دجمليون  73.750 قدره برأسمال 1991 في أفريل تأسست
والقرض الشعبي الجزائري  %40يمتلكها كل من بنك التنمية المحلية بنسبة  %60الجزائرية  المساهمة نسبة

  بنسبة للتنمية الفرنسية الوكالة من كل عليها تحوز ،%40 بنسبة فهي األوروبية أما المساهمة %20بنسبة 
 159.25 إلى رأسمالهابرفع   finalep، قامت%11.26 بنسبة ستثمارإلل والبنك األوروبي ،28.74%

نشاطها في مناخ  األخيرةومارست هذه  2005،2مليون دج سنة  191.70 إلىثم  2000مليون دج سنة 
  . 2006سنة  06/11قانوني ينظمها إلى غاية صدور قانون  إطارلغياب غير مالئم 

                                  

 .07مرجع سابق، ص محمد براق، محمد الشريف بن زواي، -1
قسنطينة  رسالة ماجستير غير منشورة جامعة منتوري، ،"فعالية رأس مال المخاطر في تمويل المشاريع الناشئة: " محمد السبتي -2

 .172 ص،2009-2008، الجزائر
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 254تقدر ب إجماليةمساهمة بقيمة  12 2008نهاية  بلغلت 1995سنة  finalep ة لـمساهم أولتعود 
مليون دج  20الموزعة  أرباحها 2007سنة  بلغت، وحققت من مساهماتها عائدات معتبرة حيث مليون دج

وتمكنت من رفع  ،2006ـ مقارنة ب %12حيث عرف ارتفاعا ب  %28لكية عائد على حقوق الموبلغ ال
  1 .مليون دج خالل نفس السنة 270 إلىالصافية  أصولها

 SOFINANCEالشركة المالية لالستثمارات المساهمة والتوظيف  - 2

 برأس مالية شركة أساس على أجنبية،  مالية مؤسسات مع بالشراكة في   sofinanceشركة إنشاء تم لقد

 من عتمادإلا على فيه حصلت الذي التاريخ وهو  2001/01/09في نشاطها باشرت .دج مليار 5 قدره مال

 في جديدة مؤسسات إنشاء في المساهمة هامهام ومن، %49 تتدخل بنسبة مشاركة ال تفوق الجزائر، بنك

 القروض طريق عن ستثماراتإلا تمويل أساليب تطوير عملت على كما المباشر، األجنبي ستثمارإلا إطار

  .ال حقا بالتفصيل إليهاوهي محل دراسة حالة وعليه سنتطرق  .2القروض اإليجارية طريق عن أو المباشرة

 MPEF II  ستثمارإللالمغاربية  - 3

قدره  مال برأس 2006تم إنشاءه في نوفمبر  ،ستثمار في رأس المال المخاطر بالجزائرإأهم صندوق  يعد

يرلندية إل، المالية ا BEIستثمارإل، البنك األوربي لSFI الشركة المالية الدولية بشراكة بين يورو،مليون  65

يتدخل بنسبة  ، وبعض الشركات المالية األجنبية،SIFEM ستثمار السويسريإل، صندوق اFMO للتنمية

تكون لها نتائج واعدة  أنينشط هذا الصندوق في العديد من القطاعات التي من المحتمل  ،%49 التفوق

 3.تصاالت والتكنولوجياإلا، كالصناعات الصيدالنية والبتروكمياوية

لترتفع بعد   ،في قطاع الخدمات المالية 2006سنة  صندوق المغاربي للحصص الخاصةللمساهمة  أول

يميز ن ما إف لإلشارةو  .دجمليار  1.7تقدر بحوالي إجماليةبقيمة  2008مساهمات نهاية  06 إلىذلك 

هي من تبحث  وٕانماال تنتظر طلب التمويل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  أنها ،ستثمارإلالمغاربية ل

  4.عنهم

 

                                  

 .174- 173ص -نفس المرجع، ص -1
 العدد السابع قتصاديات شمال إفريقيا،إمجلة " الھياكل واnليات الداعمة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :"محمد زيدان-2

 .125ص 2009
 .مرجع سابق ياسين العايب، عبد الباقي روابح،-3
 .178،179ص- محمد السبتي، مرجع سابق، ص-4
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 - eldjazair-istithmar   - إستثمارالجزائر  - 4

بينما بدأت  2009ديسمبر  28أنشئت في  ستثماري، طابعها القانوني ذات مساهمةإمؤسسة رأسمال 
ندوق بمبادرة من بنكيــن عموميـــين هما بنك الفالحة والتنمية الريفية والص . 2010جويلية  70نشاطها في 

برأسمال اجتماعي  2010ماي  11عتمادها من طرف وزارة الماليـــة بتـــاريخ إتـــم ،  الوطني للتوفير واالحتياط
إلى  األخيرة هذهتسعى   ،من حصص رأس المال cnep 30 %و BADR 70% تمتلك ، يـبلغ مـــليار دج

ومنه  ،رأسمال الشركــة المستهدفــة الدخول في شــراكة وذلــك بمــساهمة نقــديــة، ذات أقــليــة وبصفة مؤقـــــتة من
 1.و المتوسطة كل عملية تــتعلق بالمساهمات في األموال الخاصة وشبه الخاصة في المؤسسات الصغيرة

يظهر  ،هذه التقنية ال زالت ضعيفة وفي بدايتها أنالمخاطر في الجزائر يالحظ  رأسمال لواقعالمحلل  إن

نتشار الجغرافي لمؤسسسات رأس مال إلعدد المساهمات وانسبة المشاركة،  ،ذلك من خالل المبالغ المستثمرة 

 اإلطار إصدار تأخركذلك ، على التوالي وكالة16و 6،6،1 األخيرةالمخاطر حيث ال يتعدى عدد فروع هذه 

ضف إلى ، ب المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاصحأالتشريعي لها فضال عن غياب الثقافة المقاوالتية لدى 

إال أن . واالختراع التكنولوجي وتمويل األفكار الجديدة اإلبداعذلك أن هذه الشركات ترتكز على تمويل 

هذه التقنية ال بد من  وإلنجاح رها،ى تقييد دو شأة لها وهو ما أدى إلناقلة للتكنولوجيا ال من ةالجزائر تعتبر دول

  من خالل العنصر الموالي إليههذا ما سنتطرق لها و توفير المناخ المناسب 

  نجاح تقنية رأس مال المخاطر بالجزائر متطلبات :ثالثا

 ؛توسيع مجال نشاط مؤسسات رأس مال المخاطر ليشمل جميع القطاعات •

 لتوسيع نشاط مؤسسات رأس مال المخاطر؛ ،سياسي وقانوني قتصادي،إستثماري مالئم إتوفير مناخ  •

 أجنبية وتوفير الدعم المالي لها؛ أووطنية كانت  شركات رأسمال المخاطر إنشاءتشجيع  •

 2؛ضمان مناسبة لها آليةووضع  % 50من  أكثر إلىرفع نسبة المشاركة في رأس مال المشروع  •

 ؛ مهمته توفير المعلومات للمستثمرين ،قتصاديإلا لإلعالممركز وطني  إنشاء •

 .وخاصة بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةبتفعيل السوق المالي  آمنةخروج  آليةتوفير  •

 

                                  

consulté le 16/05/02014, istithmar.dz-http://www.eldjazair : istithmar-Site officiel eldjazair -1 
دراسة حالة مؤسسة تحويل الفاتورة ومؤسسة -تفعـيل دور مؤسسـات التمـويل المتخصصـة في الجــزائر:" زليخة كنيدة، ريمة عمري -2

طة في مداخلة ضمن الملتقى الوطني ا4ول حول بحث في سبل تطوير البدائل التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوس" رأس المال المخاطر
 .19، ص2009ماي  12/13، قالمة الجزائر، المنعقد يومي 1945ماي  8الجزائر، جامعة 
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  واقع بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر :رابعا

تم سنة  ،وعليه العالمية، البورصات إليه وصلت الذي التطور مواكبة في نيتها الجزائرية البورصة أظهرت

قسمين جديدين للتداول تم تخصيصهما على التوالي لقيم  إنشاءفتح صحن بورصة الجزائر من خالل  2010

  وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) السندات الشبيهة بالخزينة( الدولة

المخطط  أهدافدعم ول هاسوق موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستجيب لحاجات إنشاءحيث تم 

تتمثل في وظيفة المرافق الذي يدعى  أساسيةوظيفة  باستحداثهذه السوق  ، وتتميز2010/2014اسي الخم

الذي سوف يطبع هذه السوق، وعليه تم وضع  األساسيوالتي تعتبر االبتكار  "بالمتعهد بالترقية في البورصة"

سنداتها في التداول  إدخالجديدة تحدد شروط قبول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تطلب  أحكام

  1 :بالبورصة كالتالي 

ولم تصبح شروط  األخيرتينتكون قد نشرت كشوفها المالية المصدق عليها عن السنتين الماليتين  أن •

 ؛ مطروحة األدنى والرأسمالستفادة إلا

 ؛ يوم دخولها أقصاهجل أفي  %10 أدناهفي مستوى  رأسمالهاأن تقوم بفتح  •

نسبة  األقلعلى ثالثة مستثمرين من المؤسسات يمثلون على  ٕامامساهما و  50على  إماتوزيع سنداتها  •

تتمثل مهمته في تقديم المشورة للشركة  ،، وتعيين متعهد بالترقية في البورصةمالال رأسمن  10%

 .بشان المعلومات الدورية بالتزاماتهاتقوم  أنهامن  للتأكدمرافقتها ومراقبتها 

 من )لها مخصصة سوق إنشاء(والمتوسطة الصغيرة المؤسسات أمام صحن بفتح الجزائر بورصة وبقيام

 المؤسسات بقطاع النهوض أجل من خطوة خطت قد الدولة تكون المباشر من التمويل ستفادةإلا أجل

 قتصاديةإلا عجلة التنمية دفعو  األخيرةحل مشكل تمويل هذه  في فعال دور له والتي والمتوسطة الصغيرة

 اإلنشاءعن تمويل مرحلة  األخيرةهذه الخطوة ال تزال غير فعالة وهذا لعزوف هذه  أن إال، جتماعيةإلوا

المالي وكذلك غياب ثقافة  اإلفصاحغياب  باشتراطها كشوف مالية للسنتين األخيرتين من نشاط المؤسسة،

  .غلب المستثمرين الجزائريينأالسوق المالي عند 

  

                                  

 .19-18ص -لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتھا،مرجع سابق ص -1
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  قرض اإليجار في الجزائر: المطلب الثاني 

  .في المواد القانونية فقط اإلعتماد اإليجاري لذا سنعتمد عليهإستعمل المشرع الجزائري مصطلح 

 في الجزائر اإليجارالقانوني لقرض  اإلطار: أوال

في ظل  أقتصاد السوق في بداية التسعينات حيث نشإلبعد تبنيها ل إالفي الجزائر  اإليجارلم يعرف قرض 

 ،المتعلق بالنقد والقرض1990فريل أ 14الصادر في  90/10ستثناء قانون إقانوني ينظمه ب إطارغياب 

الخاص بالبرنامج  1991ديسمبر  18بتاريخ  26- 91قانون كعملية بنكية، و  اإليجارعتبر قرض االذي و 

. ويرتبها ضمن األولويات في المستقبل اإليجاروالذي يعطي األهمية لعمليات قرض  1992الوطني لسنة 

النص التشريعي  بإصدارهوذلك  األيديهذه التقنية لم يقف المشرع الجزائري مكتوف  أهميةى مد وإلدراكه

ئه الذي يهدف إلى إعطا 1996جانفي 10الصادر في  96/09 األمرالمتمثل في  اإليجارلقرض  األساسي

على  األمر اهذ من األولىالمادة  حيث عرفه المشرع الجزائري حسب، و طبيعة قانونية خاصةذصفة عقد 

مؤهلة قانونا ومعتمدة  تأجيرشركة  أونه عملية تجارية ومالية  يتم تحقيقها من قبل بنوك ومؤسسات مالية أ

تابعين  ،معنويينم آطبيعيين كانوا  أشخاص ،األجانب أوبهذه الصفة مع المتعاملين الجزائريين  صراحة

ال يتضمن حق الخيار الشراء  آويتضمن  أنيمكن  إيجارالخاص تكون قائمة على عقد  أوللقانون العام 

بالمحالت التجارية  أوغير منقولة ذات االستعمال المهني  أومنقولة  بأصولتعلق فقط يو  ،المستأجرلصالح 

الى   اإليجاريعتماد إلصنف المشرع الجزائري ا األمرمن نفس  02وحسب المادة  ،مؤسسات حرفية أو

ستحالة إ و  لمستأجرا باألصللتزامات والمخاطر المرتبطة إلا، في حالة نقل كل الحقوق يمال إيجاريعتماد إ

منقول عندما يخص  إيجاريعتماد إ إلى، وصنفه يجاري عملي في حالة العكسإعتماد إ فسخ عقد القرض، و 

وطني ودولي  إلى أيضا هستبنى، وصنف أوعقارية مبنية  أصولوغير منقول عندما يخص  ،منقولة أصول

 1.صفتي المقيم وغير المقيم أساسعلى 

مدة  إلى اإليجاريعتماد إلفي عقد ا اإلشارةتتم  أن ،تحت طائلة البطالن األمرالثاني من نفس القسم حدد 

نتهاء العقد وكذالك القيمة المتبقية من إعند  للمستأجربالشراء الممنوح  ال خيار أو وحق الخيار اإليجارومبلغ 

 2.والتعويضات المترتبة عن ذلك اإليجارنتهاء مدة إالمؤجر وتحديد عقوبة فسخ العقد قبل  األصلقتناء إسعر 

                                  

  متعلق باsعتماد اsيجاري، الجريدة الرسمية الجزائرية، ،1996جانفي  10المؤرخ في  96/06ا4مر  ،06إلى  01المواد من  -1
 .25،26ص -، ص1996 جانفي 14، الصادرة في 03 العدد

 .26، نفس المرجع، ص16إلى 11المواد من  -2
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ثم توالت صدور التنظيمات والنصوص المنظمة والمؤطرة لمختلف الجوانب المالية والتقنية لقرض  

حدد فيها طرق  ،الصادرة عن بنك الجزائر ،19961أكتوبر 22لـ  07/96التعليمة رقم   وآخرهااإليجار، 

ملف الذي يجب تقديمه إلى مجلس (عتمادها، وهذا بتوفير المعلومات إتأسيس شركات اإليجار وشروط 

 موضوع ايكونو  أالبحيث  ،مؤسسي الشركة اتأخالقيتضمن خاصة ت )عتمادإلنقد والقرض للحصول على اال

جتماعي إلايحدد رأس المال  المتعلق بالنقد والقرض، 90/10من  125منع المنصوص عليه في المادة ال

الخاصة  األموالمن  %50يقل المبلغ المكتتب عن  أنمليون دج دون  100كتتابه بمبلغ إالجاري  األدنى

  2.الرسمية الجريدة في يتم نشرهر و عتماد من محافظ بنك الجزائإلا قرار ويمنح

 اإليجاريعتماد إلوتنظيم مؤسسات ا تأسيسبها المشرع الجزائري على  أتىلم تقتصر القوانين التي 
  .عليه بعض التحفيزات الجبائية لتشجيعها أفضىفقط بل 

 في الجزائر اإليجارلقرض  الجبائي اإلطار :ثانيا

  3:الحكومة الجزائرية عدة إجراءات جبائية محفزة لهذه الشركات منهاتخذت إ

 .شركات التأجير التمويلي، خاصة على التجهيزات المستعملة من طرف (TVA)اإلعفاء من  •
 .إذا كانت شركات التأجير التمويلي تأخذ شكل شركة أموال) IBS(اإلعفاء من  •
 .إذا كانت شركات التأجير التمويلي تأخذ شكل شركة فردية) IRG(اإلعفاء من  •
 VF.(4(اإلعفاء من الدفع الجزافي •

  :المزايا الجبائية تكون أكبر وهي كما يلي أما إذا كان التأجير التمويلي داخل المناطق المبرمج ترقيتها فإن

 ؛)IBS(إعفاء لمدة خمس سنوات من الضريبة على أرباح الشركات •
 .)TF( الرسم العقاريو  )VF(الدفع الجزائي، TVAإعفاء لمدة خمس سنوات من  •

                                  

 .14عبد الباقي روابح، خالد طالبي،مرجع سابق،ص -1
يحدد كيفيات تأسيس شركات اsعتماد اsيجاري وشروط  1996جويلية  3المؤرخ في  06/96، النظام رقم 10الى  04المواد من -2

 . 1417جمادى الثانية  21، الصادرة في 66 الجريدة الرسمية الجزائرية،عدد إعتمادھا،
، رسالة ماجستير غير منشورة، "اsعتماد اsيجاري آلية بديلة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: " فضيلة كولوغلي -3

 .68،67ص -،ص2011/2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،
4- IBS=Impôt sur les bénéfices des sociétés 
   IRG=Impôt sur le revenue globale 
   VF=Versement forfait 
   TF=Taxe foncière 
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ستيراد إفي الجزائر تستفيد خاصة عند  قرض اإليجارأما فيما يخص اإلعفاءات الجمركية، فإن شركات 
تجهيزات من النظام الجمركي للقبول المؤقت والذي يعني اإلعفاء من كل الحقوق والرسوم الجمركية وكذا 
اإلعفاء من إجراءات الصرف ويعني هذا عدم خضوع هذه الشركات إلذن مسبق أو ترخيص من السلطات 

 .ذلك ياإلدارية الجمركية المتخصصة ف

  بالجزائر اإليجارسوق قرض  :ثالثا

  :مجموعة المؤسسات المالية والبنوك التي تقدم خدمة التمويل بالقرض اإليجاري، وهي كالتالييتكون من 

  salem المنقولة األصول إليجار الشركة الجزائرية - 1

وهي شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك الجزائر في  متخصصة في الجزائر إيجارشركة  أولتعتبر 

موزع  ،دج مليار 165يقدر ب جتماعيإمال  برأس 28/05/1997المؤرخ في  03/97القرار 

 ستهدف المقاولين الخواص،ت ،badr ,cnep, cpa, sofinanceلـ  40%و %60 ـب  CNMAعلى

ويشمل نشاطها جميع  ،المستثمرين في الصيد البحري والتجهيزات الصناعية، صناديق التعاون الفالحي

 إيجارعقد  59في 2009غاية  إلى، ساهمت األصلمن  %70غاية  إلىتمنح تمويالت  ،المجاالت تقريبا

  1.مليار دج 84 إجماليةبقيمة 

  ASICOM  الجزائرية السعودية لإليجار المالي - 2

المالية لكل  بموجب االتفاقية الموقعة بين وزارتي" أسيكوم"تأسست الشركة الجزائرية السعودية لإلستثمار

من قبل  2004المصادقة عليها في شهر سبتمبر  ، وتمت 2004من الجزائر و السعودية في شهر أفريل 

دخلت الشركة في النشاط في شهر جوان  .قبل الجانب السعودي من 2005الجانب الجزائري، وفي ماي 

مليار دج، تتدخل الشركة بالمساهمة في رأس المال الشركات  8 ، برأس مال مصرح به يقدر بـ2008

  2.سندات مساهمة الجديدة والقائمة في شكل

   ALCشركة العربية لإليجار ال - 3

 2001هي أول شركة خاصة متخصصة في القرض اإليجاري في الجزائر حيث تأسست في أكتوبر 

شركة ذات  هيو  ،2002فيفري 20نشاطها في  بدأتو  تحصلت على اإلعتماد من طرف بنك الجزائرو 

                                  

1-Site web de la caisse national multuelle agricole: http://www.cnma.dz/domaineactivite.htm , 
consulté le :17/05/2014. 
2-site web de la Société algéro-saaoudienne d’investissement: http://www.asicom.dz/, consulté 
le17/05/2014. 
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 35، حيث يقدر رأس مالها بـ 28/05/1997في 97/03أسهم معتمدة من خالل قرار بنك الجزائر رقم 

% 25بـ T.A.I.C 1،%41بـ  ABC-ALGERIA:دج موزع على المؤسسات المساهمة التالية  مليار

CNEP  تدخلت  2. %07 خاصة أموالرؤوس ،  % 27بـ ALC أوال في مجال تمويل التجهيزات، وفي

وستمول رأس المال التجاري مستقبال، باإلضافة إلى أنها تمارس قرض  ،العقارات تمرحلة ثانية مول

عدد  حيث انتقل اإليجار المحلي والدولي وتهدف إلى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأولوية لها

  2005.3مؤسسة سنة  265 إلى 2000مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنة  14بونة لديها  من لز المؤسسات ا

 ريبنك البركة الجزائ - 4

  1991ماي 20أنشأ في ). عام و خاص(بنك البركة الجزائري هو أول مصرف برأس مال مختلط 

بصفة  نشاطه أمليار دج، بد 10 إلىدج ثم تم رفعه مرتين ليصل مليون 500جتماعي قدره إبرأس مال 

وشركة ) زائرالج(المساهمون في رأسماله هم بنك الفالحة والتنمية الريفية ، 1991فعلية خالل شهر سبتمبر 

المتعلق  1990أبريل  14المؤرخ في  90/10مسير بموجب أحكام القانون رقم  ،)السعودية(دلة البركة 

، وفقا اإليجارستثمار منها قرض إل، التمويل واالعمليات البنكيةلقيام بجميع لبالنقد والقرض، وهو مرخص 

التابعة للبنك والمنتشرة في أهم األقطاب  ستغاللاإل، وذلك عبر شبكة  لمبادئ الشريعة اإلسالمية السمحة

 4.قتصادية عبر الوطنإلا

   -  MLA –الجزائر  - المغاربية لإليجار المالي - 5

 2005عتمادها من طرف بنك الجزائر في أكتوبر إوهي مؤسسة مالية متخصصة في اإليجار المالي تم 

 AMEN BANNQUE :دج موزع مليار 35 رأسمالها ،2006ودخلت النشاط الفعلي في ماي 

52%TUNISIE LEASING% ,19% SFI, 10%، أهم أصبحت ،%29ـ ومؤسسات مالية اخرى ب 

من  %40.41نسبة  2009حيث حققت سنة  ، رغم أنها حديثة اإلنشاء اإليجارالفاعلين في سوق قرض 

  5. في السوق الجزائرية اإليجارالتمويل بقرض  إجمالي

 

                                  

1- TAIC :the arabe investment company. 
2- site officiel, Arabe Leasing Corporation: http://www.arableasing-dz.com, consulté 
le17/05/2014 

 . 213خالد طالبي، مرجع سابق، ص  -3
4 -Site web de la banque elbaraka, http://albaraka-bank.com/, consulté le 18/05/2014. 
5- Site officiel, Maghreb Leasing Algérie  http://www.mlaleasing.com/, consulté le :18/05/2014. 
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 ILA الجزائري اإليجاريللقرض  إيجار - 6

مال  برأسوتعتبر شركة مساهمة  ،البرتغالي besو BEAمن قبل البنك الخارجي الجزائري  إنشائهتم 

للبنك الخارجي الجزائري، وهي شركة تمويل %  65للبنك البرتغالي و %35 مليار دج  3.5قدره 

تحسين فرص الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  إلىتهدف  اإليجارمتخصصة في 

  1. تطوير السوق المالية المحليةو 

 SGAسوسييتي جنرال الجزائر   - 7

إلى   2004مليون دج، وتم رفعه في  500برأس مال قدره   2000مارس  29فتتاح هذا البنك في إتم  

ويضع هذا البنك تشكيلة من المنتجات % 100بـ مجمع سوسييتي جنرال  رأسمالهدج يمتلك  مليار 1.597

، حيث أنشأ هذا البنك %100ويضمن تمويل  المتنوعة والتي من بينها القرض اإليجاريوالخدمات المالية 

  2".الجزائر Sogelease"قسما خاصا لذلك ُيسمى بـ 

8 - BNP paribas الجزائر 

  مجمعل% 100هي شركة تابعة دج، مليار  10شركة ذات أسهم برأس مال قدره  شكل ك فيوهو بن 

BNP paribasخدمة التمويل بالقرض اإليجاري في الجزائر من خالل فرعه  ، حيث يقدم هذا البنك

paribas lease groupe Algérie   فرع على  70حد الساعة  إلى، ويمتلك 2002من سنة  ابتداءوذلك

  3 .2008من سنة  leasingخدمات  أالذي بد CETELEM ، فرع ىإل إضافة، المستوى الوطني

   الجزائر Natixisبنك  - 9

 اإليجاريقدم خدمات قرض  م،1999أفريل  25الفرنسي حيث تم إنشاؤه في  Natixisهو فرع لبنك 

 4.لقلة إنتشاره  يعتبر متواضع في سوق القرض اإليجاري الجزائريو 

 دةجدي ةال يزال جانب العرض في سوق القرض اإليجاري يتوسع ونذكر في هذا الصدد تأسيس شرك

ما بين مناصفة  "SNL"الشركة الوطنية لإليجار المالي : وهي 2010 سنةة في القرض اإليجاري متخصص

BNA  وBDL 1، تهدف وتختص بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطمليار دج 350مال قدره  برأس  

                                  

1- ouada yazid, article publier sur: http://leasing-dz.over-blog.com, consulté le 18/05/2014. 
2 -Site web de la banque société generale algerie : http://www.societegenerale.dz/ consulté le 
18/05/2014. 
 
3-Site web de la banque bnpparibas: http://bnpparibas.dz/, consulté le :18/05/2014. 
4- Site web de la banque natixis: http://www.natixis.dz/, consulté le :18/05/2014.  
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20132- 2011 تطور إجمالي إعتمادات شركات قرض ا`يجار الخاصة والعمومية للفترة): 09(الشكل رقم 

  
Professionnelle des Banques et des Etablissements FinanciersL’Association  : SOURCE 

للمستثمرين في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فالمالحظ هنا هو  أهمية أكثر اإليجاريعتبر قرض 

العمومية  األخيرفي الجزائر مع زيادة عدد الشركات المختصة في هذا  اإليجارالتطور المستمر لسوق قرض 

كد ألى نجاح هذه التقنية في الجزائر،كما نيدل ع إنمادل على شيء  إنوالمحلية، هذا   األجنبيةوالخاصة 

الخاصة  اإليجارالممنوحة من شركات قرض  اإلعتماداتالذي يمثل تطور  أعالهذلك من خالل الشكل 

  .والعمومية سواء

  في الجزائر اإليجارمتطلبات نجاح قرض  :رابعا

 الدولي اإليجارتختص بقرض  اإليجارشركات قرض  إنشاءتشجيع  •

 ؛100 إلى األصولرفع نسبة تمويل  •

 ؛المستوردة  لألصولجبائية وجمركية بالنسبة  إعفاءاتمنح  •

 ؛ليشمل جميع النشاطات في حدود ما يسمح به القانون اإليجارتعميم التمويل بقرض  •

 ؛الغير منقولة لألصولبالنسبة  األجلمتوسط  إلىرفع مدة التمويل من قصير  •

  .منح فترات سماح في بداية التمويل •

                                                                                                           

1-Site web de la Société Nationale de Leasing: http://www.snl.dz/, consulté le :18/05/2014. 
2-site web de L’Association Professionnelle des Banques, et des Etablissements Financiers: 
http://abef-dz.org/, consulté le 18/05/2014. 
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 في الجزائر اإلسالميةالفاكتورينغ وصيغ التمويل  واقعالمطلب  الثالث 

  القانوني لعقد تحويل الفاتورة في الجزائر اإلطار: أوال

وتنظيمها يعتبر عقد تحويل الفاتورة من تقنيات التمويل الجديدة التي سعى المشرع الجزائري لتجسيدها 

، قانونيا بهدف تطوير نظام التمويل في الجزائر، وذلك ألهمية هذه التقنية في عملية التمويل وتحصيل الديون

  .  1993وقد كان ذلك من خالل القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم والصادر في العام وتوفير السيولة، 

المعدل والمتمم  1993أفريل  25والمؤرخ  93/08من المرسوم التشريعي رقم  543وحسب المادة رقم 

والمتضمن القانون التجاري يعرف المشرع الجزائري عقد  1975سبتمبر  26والمؤرخ في  75/59لألمر رقم 

  :تحويل الفاتورة كما يلي

المتنازل "محل زبونها المسمى" عميل"عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى"

تسدد فورا لهذا األخير المبلغ التام لفاتورة ألجل محدد ناتج عن عقد، وتتكفل بتبعية عدم التسديد  ، عندما"له

  1".جرأمقابل 

لتزامات لفائدة إلويترتب عن تحويل هذه الديون التجارية نقل كل الضمانات التي كانت تتضمن تنفيذ ا

تفاق إلعنه بكل حرية وعن طريق ا ، كما ينظم كل من العميل والمتنازل"المؤسسة المتخصصة" العميل

وكذلك  ألجلالفاتورات  إصدارويحدد محتوى  2،الكيفيات العملية لتحويالت الدفعات المطابقة لحواصل التنازل

  3.الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة عن طريق التنظيم تأهيلشروط 

الشركات التي  تأهيلشروط المتعلق ب 1995اكتوبر  25المؤرخ  95/331وحسب المرسوم التنفيذي رقم

عقد  يحدد الشروط المطلوب توفرها في الشركة المتخصصة في عمليات تحويل حيث  ،تمارس تحويل الفاتورة

شركة ذات  أووتعتبر شركة تجارية تؤسس في شكل شركة مساهمة  ،"محولة الفواتير"الفاتورة والتي تدعى 

تمارس نشاطها  أنوال يمكن  ،تخضع للتشريع والتنظيم المطبقين على الشركات التجارية ،المسؤولية المحدودة

للشركة وصل  يساألسانون ابعد تقديمها ملف يتضمن الق ،من وزير المالية التأهيلبعد حصولها على  إال

  .لرسمية في الجريدة ا التأهيلكتابي، ينشر  تأهيلفتتاح وطلب إلالتسجيل في السجل التجاري، حصيلة ا

                                  

المؤرخ  59-75، المعدل والمتمم ل�مر 1993فريل أ 25المؤرخ في  08- 93المرسوم التشريعي رقم  ،15مكرر 543المادة رقم  -1
 27، الصادر بتاريخ 27والمتضمن القانون التجاري الجزائري، الجريدة الرسمية للجمھورية الجزائرية، عدد  1975سبتمبر  26في 

  . 06، ص 1993أفريل 
  . 06، نفس المرجع، ص 17مكرر  543المادة رقم  -2
 . 06المرجع، ص ، نفس 18مكرر  543المادة رقم  -3
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 دنىألامن نفس المرسوم يجب على مؤسسة تحويل عقد الفاتورة المحافظة على الحد  06وحسب المادة 

ترسل حصيلة ختامية كل سنة مصحوبة  ،وتحدد من قبل الوزير المكلف ،الصافية الفعلية األصولمن 

  1.الفعلية صولاألمن  األدنىمن وجود الحد  للتأكدبالمعلومات التفصيلية عن الوضعية المالية 

هذا فيما يخص الجانب النظري القانوني المتعلق بتقنية عقد تحويل الفاتورة في الجزائر، أما من الجانب 
  ...رض الواقع بعدأبقى مجرد تقنية مقننة لم تجسد على ي عقد تحويل الفاتورة في الجزائرن إالتطبيقي ف

  في الجزائر اإلسالميةصيغ التمويل : ثانيا

  التمويل االسالمي في الجزائرواقع  - 1

يظهر هذا مع تزايد طلب الجزائريين و  ،هتمام الجزائري يومًا بعد يوم بالمصرفية اإلسالميةإليتزايد ا
يجاد قروض وفرص إللمنتجات البنوك اإلسالمية لتفادي الربا وتقلب األسواق المالية، حيث يسعي هؤالء 

 .اإلسالمية ستثمارية تحترم الشريعةإ

هذا الطلب يواجه مشكلة أساسية تتمثل في النقص الشديد في اإلطار القانوني والمؤسساتي لكن 
البنوك  عدد من مسؤولي والتنظيمي، وفي هذا اإلطار طالب مختصون في الصيرفة اإلسالمية على غرار

تمويل اإلسالمي أكدوا خالل النسخة الثالثة للملتقى الدولي حول ال، و والمؤسسات المالية الجزائرية والدولية
حاجة الصناعة المالية اإلسالمية في الجزائر إلى التطوير، حيث  ،الذي ُعقد أخيرا في العاصمة الجزائرية

عتبار أن قانون النقد والقرض إأكد هؤالء حاجة الجزائر أوال وقبل كل شيء إلى تشريع خاص، على 
العالمية المتسارعة في حقل التمويل عاجز في الوقت الراهن عن مسايرة التطورات  ،الساري المفعول

ستغالل طلب مرتفع جدا على خدمات إقتصاد الجزائري نتيجة عدم إلاإلسالمي، مما يسبب خسائر كبيرة ل
  2 .التمويل اإلسالمي في المجاالت الصناعية والزراعية والخدمية المختلفة

القانوني المنظم له، في الوقت  اإلطارفي الجزائر هو غياب  اإلسالميما يعيق العمل البنكي  أول إن

عن مفهوم جديد في الوساطة المالية مختلف عما كان عليه في  اإلسالميةالذي تعتبر فيه صيغ التمويل 

فقانون النقد والقرض الذي  تنظيمه، ألجلو  إطارهعمل البنوك الكالسيكية والذي صيغت القوانين في  إطار

                                  

المتعلق بشروط تأھيل الشركات التي  1995أكتوبر  25المؤرخ في  95/331 من المرسوم التنفيذي رقم 08 إلى 01المواد من  -1
 .18ص ،1995 أكتوبر 25الصادرة في  ،64تمارس عقد تحويل الفاتورة، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد

مقال صحفي، متاح على " الصيرفة اsس�مية تنمو في الجزائر وسط نقص شديد في اsطار التشريعي والمؤسسي : "معاوية كنة-2
 .18/05/2014:، تاريخ ا8ط�ع  http://www.aleqt.com/2010/11/27/article_472944.html:الموقع
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 إنما ،والتعليمات الصادرة عن بنك الجزائر األنظمةتلف يعنى بتنظيم العمل البنكي في الجزائر ومخ

  1. اإلسالميةالعمليات البنكية الكالسيكية ال  معبما يتماشى  وضعت وصيغت

 سوق التمويل االسالمي بالجزائر - 2

مالية تعمل وفق المبادئ المالية اإلسالمية،  يننذكر في هذا السياق أنه تنشط في الجزائر مؤسست

  .بنك البركة و بنك السالماألمر بويتعلق 

 بنك البركة   . أ

سنة  إنشائهفي الجزائر حيث تم  اإلسالميةمتعامل في الصيغ التمويل  أول اإلسالمييعد بنك البركة 

  .سابقا إليهكما تطرقنا  1991

عن التعامالت الربوية يلعب بنك البركة دورا تجاريا هاما   ابعيدللخدمات البنكية الكالسيكية و  باإلضافة

تتمثل في  إسالميةعن طريق عدة صيغ في الوساطة المالية بتدخله في مختلف النشاطات االقتصادية 

مالكا مشتركا في حالة التمويل يعد  اإلطاروضمن هذا . المشاركة،السلم، اإلستصناع و  اإلجارةالمرابحة، 

مسبقا من قبله، وذلك   قتناؤهأتم  أصل مؤديا للخدمة في عملية تجارية أو إيجار ،مشاركةأو ال  بالمضاربة

تمويل بالسلم أو الأو ) االعتماد اإليجاري واإليجار المنتهي بتمليك(في حالة التمويل بالمرابحة أو اإليجار

  .من قبله أو من قبل الغير  باإلستصناع لتجهيزات أو عقارات

ربح صافي بقيمة  2010حيث حقق سنة  ،األخيرةحقق بنك البركة تطورا معتبر في السنوات الثالث 

 أيمليون دوالر على التوالي،  54مليون دوالر و50 إلى 2012،2011مليون دوالر ليرتفع سنتي  43.7

   2.سنوات 3مليون دوالر في ظرف  10من  بأكثرحقق قفزة 

  .  نك اإلسالمي يعتبر مشروعا من وجهة نظر الشريعة اإلسالميةإن هامش الربح الذي يتقاضاه الب

 :الجزائر  -بنك السالم  . ب

في كافة  اإلسالميةالجزائر بنك شمولي يعمل طبقا للقوانين الجزائرية ووفقا للشريعة  -مصرف السالم 

عتماده من قبل بنك إ، تم  08/06/2006كثمرة للتعاون الجزائري اإلماراتي  بتاريخ  تأسيسهتم  .تعامالته

تقديم خدمات  إلى يهدف ،20/10/2008ليبدأ مزاولة نشاطه بتاريخ  10/09/2008الجزائر بتاريخ 

  الخ...ستصناع، سلم إ مشاركة، مرابحة،: إجارة،من  اإلسالميةمما صاغته الصيرفة  مبتكرة بنكية

                                  

ورقة بحث مقدمة ضمن اليوم " عرض تجربة مصرف الس�م الجزائري في التمويل ا8س�مي: " محمد ھشام، الحسني القاسمي-1
 14، ص2010ديسمبر 09الدراسي حول التمويل ا8س�مي واقع و تحديات، جامعة ا8غواط، الجزائر، المنعقد يوم 

 .18/05/2014:، تاريخ ا8ط�ع  bank.com-http://albaraka: متاح على الموقع التقرير السنوي لبنك البركة، -2
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الجزائر يعمل وفق إستراتيجية واضحة تتماشى ومتطلبات التنمية اإلقتصادية في  –السالم  بنكإن 

الشريعة  عصرية تنبع من مبادئ وقيم بنكيةجميع المرافق الحيوية بالجزائر من خالل تقديم خدمات 

  1  .بغية تلبية حاجيات السوق والمتعاملين والمستثمرين اإلسالمية

 مليون دوالر مقارنة مع  14.34 الصافية أرباحهيجابية حيث بلغت إقق نتائج البنك فقد ح أداءعن  أما

 %47، كما زادت المحفظة االئتمانية ب %21زيادة بنسبة  أي مليون دوالر، 11.91ين كانتأ2011

عميل  1359ستقطاب إوتم   2011مليون دوالر سنة 176مليون دوالر بعدما كانت  259 إلىلتصل 

  2 .عما كانت عليه وذلك في بيئة شديدة التنافسية %43بنسبة فاقت 2012جديد خالل سنة 

  في الجزائر اإلسالميمتطلبات نجاح التمويل  - 3

 ؛قانوني يحكم وينظم عمليات نشاط البنوك اإلسالمية إطاربوضع  اإلسراع •

 بغض النظر عن جنسيتها إسالميةبنوك  إنشاءتشجيع  •

 ؛العربية التي تمتلك الخبرة والتجربة في المجال اإلسالميةنوك بستفادة من الإلا •

  ؛على مستوى البنوك التجارية إضافيةكمنتوجات  اإلسالميةعتماد الصيغ إتعميم  •

عتبارها ال تتعاطى مع الفوائد على إب اإلسالميةالعمل على حل مشكلة نقص السيولة لدى البنوك  •

 .بنك الجزائرستدانة من إلوال تعتمد ا ،القروض

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                  

1-Site web de la banque alsalem: http://www.alsalamalgeria.com/, consulté le : 18/05/2014. 
  .،نفس المرجع 2012التقرير السنوي  ،الجزائر-ينك الس�م -2
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 SOFINANCEدراسة حالة الشركة المالية لالستثمارات المساهمة والتوظيف : المبحث الثالث

خترنا إ ،المالية المتخصصة في التقنيات التمويلية المستحدثة في الجزائر المؤسساتستحالة دراسة جميع إل

 األنشطةم مختلف وتقديالتعريف بالوكالة وذلك من خالل  ،سقاط الجانب النظري عليهاإل sofinanceوكالة 

  .التمويلية لديها، وتقييم نشاطها 

  ستثمارات المساهمة والتوظيفإلتقديم الشركة المالية ل: األولالمطلب 

 :تعريفها : أوال

     فريلأ 04في  تنشأ ستثمارات المساهمة والتوظيف، مؤسسة مالية عامة،إلتعتبر الشركة المالية ل

        جتماعي قدره إمال  برأسشركة مالية  أساسعلى  أجنبيةبالشراكة مع مؤسسات مالية  2000 سنة

نشاطها الفعلي في  وبدأت ،2001جانفي  09عتماد من بنك الجزائر في إلحصلت على ا. مليار دج 5

  .عتمادإلنفس تاريخ الحصول على ا

المؤسسات الصغيرة  إنشاءستثمارات المساهمة والتوظيف المساهمة في إلومن مهام الشركة المالية ل

  .المباشر األجنبيستثمار إلا إطاروالمتوسطة الجديدة في 

  :ستثمار والئية كالتاليإصناديق  06 بتسييرواليات  06على مستوى    SOFINANCEتنشط 

  

  ستثمار الوالئيةإليوضح صناديق ا ) :10(الشكل رقم 

  

 

 

 

 

  

    

 sofinanceمن إعداد الطالب إعتمادا على معلومات مقدمة من : المصدر

ستثمارات المساھمة والتوظيف �العامة للشركة المالية لالمديرية 
 التوظيف الجزائر العاصمة

 وكالة أم البواقي

 وكالة بجاية وكالة البليدة وكالة باتنة
 وكالة وهران

 وكالة تيارت
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 مهامها: ثانيا

نعاش إهو اإلسهام في  ستثمارات المساهمة والتوظيفإلالشركة المالية ل الهدف الرئيسي الذي سطرته

إضافة عن طريق األخذ بتقنيات جديدة في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ،الوطني قتصادإلا

  :إلى 

  ؛ستثماراتإلعن طريق ترقية ا اإلنتاجيتحديث الجهاز  •

  ؛تاهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إعادة، دمج و إنشاءتكثيف النسيج الصناعي عن طريق  •

  ؛ماليين للشراكة أو/تقنيين و البحث عن شركاء •

 رأسمالها؛ في المساهمة خالل من وذلك المؤسسات وتطوير ترقية •

 الخارج؛ في أو الجزائر في متواجدة شركات في حصص متالكإ •

 والمتوسطة؛ الصغيرة المؤسسات باتجاه اإليجار قرض على عتمادإلا زيادة و ترقية •

 القرض عمليات كل وضمان بدونه أو بضمان سواء والتسليف اإلقراض أشكال كل على اإلقبال •

 للغير؛ بالنسبة •

 .والسندات وباألسهم بها الخاصة المعامالت في كوسيط والمساهمة التجارية واألوراق الديون كل حيازة •

المجلس الوطني لمساهمات الدولة كدعم للمهام الرئيسية  جاء قرار أعالهعن المهام الرئيسية المذكورة  فضال

  :أيضالتشمل  sofinanceبتوسيع مهام 

 ؛الشركات اإلقتصادية العمومية عند عملية التقييم والخصخصة والبيع  إلىتقديم المساعدة والمشورة  •

 ؛ترقية الصناعة إطارتقديم المشورة للمؤسسات العمومية في  •

 ؛تسيير الخزينةتسيير الوسائل العامة،المحاسبة و  •

 ؛قتصادية العموميةإلو تطوير مركز للهندسة المالية لتسيير طلبات التمويل لفائدة المؤسسات ا إنشاء •

 :ستثمارات المساهمة والتوظيف عن طريق إلوفي هذا السياق تتدخل الشركة المالية ل

   اإليجارقرض التمويل عن طريق   •

  )التطوير أو/و اإلنشاءمرحلة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  المشاركة في رأس المال •

  باإلمضاءوقروض  ،منح قروض مباشرة •

 ؛المتوسطةمساعدة وتقديم المشورة للؤسسات الصغيرة و  ؛بالنيابة األموالتسيير  •
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  ستثمارات المساهمة والتوظيفإلالتقنيات التمويلية الحديثة لدى الشركة المالية ل:المطلب الثاني 

  :تنشط  الشركة المالية للمساهمة والتوظيف من خالل عدة أساليب تمويلية هي  

  اإليجارقرض :أوال

 ،حد الموردينأستثمار من إهو أسلوب تمويل تقوم بمقتضاه شركة تأجير بحيازة ملكية قرض اإليجار 

دورية، يتم نقل ملكية  إيجار أقساطمع دفعه  ،على مدى فترة زمنية محددة المستأجرويوضع تحت تصرف 

  )القيمة المتبقية(ستئجار مقابل قيمة رمزية إلالمؤجر إلى العميل في نهاية فترة ا األصل

 sofinanceلدى  اإليجارالتمويل عن طريق قرض  إجراءات - 1

يكون الشكل القانوني للمؤسسة  أنستثمارات المساهمة والتوظيف لمنح التمويل إلتشترط الشركة المالية ل

   أسهمشركة ذات 

 .يشتمل الملف على وثائق قانونية ومالية للمؤسسة محل التمويل أنيجب : ملف طلب التمويل  . أ

 الوثائق القانونية -

 ؛للشركة األساسينون انسخة من الق •

 .نسخة من السجل التجاري •

 الوثائق المالية -

   األخيرةلملحقات الخاصة بها للسنوات الثالثة الميزانية المالية وجدول حسابات النتائج وا •

  ؛سنوات قادمة ةالتوقعات لخمس •

  ؛األخيرةتقرير محافظ الحسابات لنشاط لسنة  •

  ؛حديثة جتماعيإلانخراط في الضمان إلشهادة ا •

  ؛مخطط عمل المؤسسة، و بطاقة التسجيل الضريبي •

  ؛للبنك الجزائر األخطارترخيص من مركز تسيير  •

  .تجاه البنوك والمؤسسات الماليةإلتزامات المؤسسة إوضعية  •

  الوثائق التجارية  -

  ؛محل التمويل لألصلفاتورة نموذجية  •

 .ترخيص من الجهات المعنية إرفاق ،في حالة نشاطات النقل والمناجم •
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 SOFINANCEلدى  اإليجارالتمويل عن طريق قرض   آلية  . ب

وفي حالة القبول تقوم بتمويل  ،أسابيع 3أقصاه جل أبدراسة الملف والرد في  SOFINANCEتقوم 

     بين sofinanceلدى  التأجيرللمؤسسة بكل سالسة، وتتراوح مدة  تأجيرهمن المورد و  األصلشراء 

    ختيار بين الدفع كل شهرإلفهو ثابت ويمكن للزبون ا  اإليجارفيما يخص قسط  أما سنوات، 5و 3

  .من المبلغ المدفوع %1 كل ثالثي وتمثل القيمة المتبقية أو

  SOFINANCEلدى  اإليجارقرض التمويل عن طريق مزايا  - 2

 ؛أسابيعحيث ال تتعدى فترة دراسة طلب التمويل ثالثة : تمويل سلس - 

 ؛ختيار المورد والمعدات المطلوب تمويلهاإللعميل الحق في : األصلختيار المورد و إ - 

 األول اإليجاريتم دفع قسط  أنعلى  %100 األصليتم تمويل : التمويل الكلي للعتاد المطلوب -

 ؛لتوفير المعدات

 ؛تسجل خارج الميزانية اإليجارعملية قرض  أنحيث :تخفيف الميزانية  - 

حيث يمكنها استعمال الضمانات المتوفرة لديها للحصول على :زيادة قدرة االقتراض للمؤسسة  - 

 ؛أخرىستثمارات إقروض لتمويل 

 ؛صومات في الضريبةمن خ لمؤسسةتستفيد ا :الوفرات الضريبية  - 

من خالل المعرفة المسبقة لقيمة قسط اإليجار وتاريخ دفعه وتكييفه مع :تقدير الديون الواجب دفعها  -

 ؛إيرادات المؤسسة

 .في إطار تنمية المشروع ANDIإمكانية اإلستفادة من إمتيازات  - 

 المستهدفةالقطاعات   - 3

  :تتمثل في قتصادية إستثمارات المساهمة والتوظيف عدة قطاعات إلتمول الشركة المالية ل

 ؛الريو العمومية  واألشغاللبناء ا •

 ؛نقل المسافرين ونقل البضائع •

 ؛الصيد البحري •

 .الصناعة، المناجم والمحاجر •
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 SOFINANCEرأس مال المخاطر لدى  :ثانيا

ستثمارات والتوظيف في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلتتدخل الشركة المالية للمساهمة ا

ستشارة إلم اعوتقديم الد رأسمالهاتعزيز  إلىتهدف ، واعادة الهيكلة تطوير إنشاءخالل مختلف مراحل حياتها 

  .والمتابعة لها

  SOFINANCEالتمويل عن طريق رأس مال المخاطر لدى  إجراءات - 1

  مؤسسة  محل التمويل شركة مساهمةيكون الشكل القانوني لل أنيشترط 

 ملف طلب التمويل عن طريق رأس مال المخاطر  . أ

 :اإلنشاءالملف في حالة تمويل  �

 ؛تقديم السيرة الذاتية للمبادر بالمشروع •

 ؛دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع •

 ؛التركيبات المالية للمشروع •

 ؛المشروعالتكنولوجيا المستعملة وعدد مناصب الشغل التي سيوفرها  •

 .سنوات قادمة 5توقعات الربحية لـ  •

 : الملف في حالة تمويل التنمية �

  ؛للمؤسسة األساسيالقانون  •

  ؛تقديم السيرة الذاتية للفريق المسير •

  .األخيرةالميزانية المالية وجدول حسابات النتائج للسنوات الثالثة  •

  : الملف في حالة التوسع �

  ؛تبرير الدافع من التوسع •

  ؛تكلفة التوسع •

 .التوقعات •

 مال المخاطر رأسعن طريق  في رأس مال المؤسسة المشاركة  آلية  . ب

وقد تكون أقل عند توفر  ،تقوم الوكالة بدراسة ملفات المشروعات في مدة أقصاها شهر ونصف

ستثمارات إلوبعد الموافقة على تمويل المشروع تتدخل الشركة المالية للمساهمة ا ،المعلومات المطلوبة

 %35و %10 ينحيث تترواح نسبة مشاركتها ب ،في رأس مال المؤسسة محل المشاركة بأقليةوالتوظيف 
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 SOFINANCEمن رأس مال  %25ن ال تتعدى هذه المساهمة أجتماعي للمؤسسة و إلا الرأسمالمن 

ويتم ذلك ببيع حصتها للمساهمين  ،سنوات من تاريخ المشاركة في رأس المال 5 إلى 3ويتم خروجها بعد 

  .مؤسسة أو عن طريق السوق الماليفي ال

 SOFINANCEمزايا التمويل عن طريق رأس مال المخاطر لدى  - 2

التي تدخل مباشرة في رأس ) األراضي والعقارات اإلستثمارية ( تأخذ بعين اإلعتبار المساهمات العينية  •

 ؛مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل إنشاء استثمارات في إطار المساهمة

تطلب ضمانات من أصحاب المشاريع، ما يجعله األسلوب األنسب لتمويل المؤسسات الصغيرة ال  •

 ؛والمتوسطة، خاصة الناشئة

 ؛قتصادية للمشروع وكفاءة المسيرريناإلتعتمد على دراسة الجدوى  •

  القطاعات المستهدفة  - 3

المؤسسات الناشطة في تهدف الشركة المالية للمساهمة اإلستثمارت والتوظيف للمشاركة في رأس مال 

  :القطاعات التالية

  الخدماتو  الصناعة •

  البناء واالشغال العمومية •

   ئتمان بالتوقيعإل ا :ثالثا 

 همفهوم - 1

 التقنيةالشركة المالية لالستثمارات المساهمة والتوظيف من خالل هذه  تتدخلئتمان بالتوقيع في إليتمثل ا

البنى التحتية، المشاريع  ( الصفقات العموميةلمؤسسات التي تعمل في سياق تنفيذ ا وضمان بكفل

  :وتتجسد هذه الكفاالت في الصيغ التالية .لدى مختلف الهيئات )قتصاديةإلا

 ؛ المزايدة أوالمناقصة لدخول كفالة  •

 ؛الجيد  األداءكفالة بضمان  •

 ؛كفالة جمركية •

  .كفالة على القروض •

وتسمح هذه الكفاالت للمؤسسات المستفيدة  بتقديمها كضمانات للحصول على قروض مما يسهل تنفيذ 

  .الصفقات العمومية إطارمشاريعها في 
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  الملف المطلوب للحصول على ائتمان بالتوقيع - 2

  :ال بد من تقديم الملف التالي  sofinanceمن  على كفالةللحصول 

  طلب خطي  . أ

 وثائق قانونية   . ب

 ؛ للمؤسسة األساسينسخة من القانون  - 

  ؛نسخة عن السجل التجاري - 

  وثائق مالية . ج

  ؛األخيرةالميزانية المالية وجدول حسابات النتائج والمالحق الخاصة بهم للسنوات الثالثة  •

  ؛لقادمةاسنوات  لألربعالتوقعات  •

  ؛الوضعية الجبائية  للمؤسسة •

  ؛والمؤسسات الماليةتجاه البنوك إلتزامات المؤسسة إوضعية  •

  ؛بداية الخدمة آمر أو األشغالترخيص بداية  •

 .نسخة عن العقد المبرم •

  القطاعات المستهدفة - 3

المؤسسات التي تنشط  ،ستثمارات والتوظيف من خالل هذه التقنيةإلتستهدف الشركة المالية للمساهمة ا

العمومية، وتعمل على مساعدتها للحصول على التمويل  األشغالو البناء  ،الري ،الصناعةفي مجاالت 

  .تسهيالت لدى مختلف الهيئات الو 

ستشارة والنصيحة إلكتقديم ا ،أخرىستثمارات والتوظيف بخدمات إلالشركة المالية للمساهمة ا كما تقوم

خوصصتها  أوكذلك تقييم المؤسسات بغرض فتح رأس مالها   ،صادية التي تطلب المساعدةقتإلللمؤسسات ا

طلب من هذا النوع من الخدمات سواء  أيلكنها لحد الساعة لم تتلقى  ،ستثمارإلصناديق ا إدارة ،دمجها أو

وتعمل ضمن السوق المالية،  .واليات 06ر بعستثمار إلالعام، وهي تدير صناديق ا وأمن القطاع الخاص 

متالكها حصص في شركات محلية إتها المالية عن طريق ظويندرج عملها في هذا المجال ضمن تنويع محف

   .ودولية

  

  



  تقنيات التمويل المستحدثة في الجزائر بين واقع المعمول ومتطلبات المأمول  :الفصل الثالث
 SOFINANCE -دراسة حالة  -

 

 
132 

 SOFINANCEتقييم نشاط :المطلب الثالث 

ستثمارات المساهمة والتوظيف كعينة من المؤسسات المالية إلمن خالل دراستنا للشركة المالية ل

تقدم منتوجات مالية مبتكرة  تهدف من  أنهاتضح لنا إ ،والتي تنشط في الساحة المالية الجزائرية ،المتخصصة

تذليل الصعوبات التمويلية التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وذلك من  إلىخاللها 

والمشاركة في رأس المال بدل  ،ل الضماناتدقتصادية بإلعتماده في التمويل على دراسة الجدوى اإخالل 

  .يجابي بالنسبة لما تقدمه هذه المؤسسة المالية إهنا كل شيء يبدو  إلى ،اإلقراض

لم  أنهايتضح لنا  ،ستثمارات والتوظيفإلالتمويل لدى الشركة المالية للمساهمة ا آليةلكن لو نحاول تقييم  

  :المستوى المطلوب وذلك من خالل مايلي إلىترقى بعد 

لمدة تتراوح  اإليجارتمنح الشركة المالية للمساهمة والتوظيف التمويل عن طريق قرض  :مدة االئتمان  •

 ؛سنوات وهي مدة قصيرة  5الى 3بين 

لكنه في الحقيقة ليس  ،أولي إيجارلكن تشترط دفع قسط  %100 األصلتتعهد بتمويل  :األصلتمويل  •

 ؛ %100 يوجد تمويل وبالتالي ال األصلفي تمويل  المستأجربل مساهمة من  إيجارقسط 

 اإليجارعند نهاية مدة  المستأجر إلىالمؤجر  األصلنقل ملكية  إلزامية :األصل إرجاع أوخيار شراء  •

 ؛وهذا ال يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة المبدعة منها

عن تمويل مرحلة اإلنشاء وذلك من خالل طلب تقديم الميزانية   sofinanceتعزف  :المراحل الممولة  •

 . فقطتختص بمرحلة النمو والتوسع  أنها أيالمالية للسنوات الثالث األخيرة ،

سابيع أ 3 أقصاهجل أبدراسة ملف طلب التمويل والرد في   sofinanceتتعهد : دراسة طلب التمويل •

 ؛ارتخاذ القر إالمركزية في  إلىوهذا راجع  ،أشهر 6 ةمد األحيانلكن في الحقيقة يتجاوز في بعض 

  : أنبالنسبة للتمويل عن طريق رأس مال المخاطر فنجد  أما اإليجارقرض بهذا فيما يخص التمويل 

كحد  %35و  %10في رأس مال المؤسسة بين   sofinanceتتراوح نسبة مساهمة  :نسبة المساهمة  •

 ؛ماقورنت بنظيراتها في الدول المتقدمة  إذوهي نسبة ضعيفة جدا  أقصى

ها على حصر مجال تمويلنقتصادية بل يإلا األنشطةكل  sofinanceال تغطى  :الممولة األنشطة •

ما قورنت بغيرها في مجال  إذقل مخاطرة أهي و الصناعات التحويلية ، العمومية واألشغالمجاالت البناء 

 ؛االتصاالتالتكنولوجيا و 

 ؛وتختص بمرحلة النمو والتوسع اإلنشاءمرحلة  sofinanceتمول  ال :حل التمويل امر  •
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سنوات أي تمويل قصير  5مدة المشاركة في رأس مال الشركة ال تتعدى  :مدة التمويل وطريقة الخروج •

االنسحاب  في رأس المال عند  sofinanceالمؤسسة محل التمويل شراء حصص إلزامزيادة على  األجل

  .على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  سلبا وهذا ما يؤثر ،للخروج ةآمنوذلك لغياب طريقة 

المؤسسات العاملة  به وتخص ،ضيق ومحدود إطارئتمان بالتوقيع  فهي تمنح كفاالت في إلفيما يخص ا أما 

  .في سياق تنفيذ الصفقات العمومية

  ستثمارات والتوظيفإلالخاصة بنشاط الشركة المالية للمساهمة ا اإلحصائياتوفيما يلي سنقدم  بعض 

  2012-2010 خالل الفترة sofinanceالمبالغ المستثمرة لـ يوضح ) 18(جدول رقم          
  دج 1000:الوحدة                                                                                                                                                

                                                                                                              

Source : sofinance  

ال تمثل شيئ  باإلمضاءعتماد إلرأس مال المخاطر وا المبالغ المستثمرة في أنيتضح من خالل الجدول 

من مجموع نشاطات  %90من  كثرأ 2010حيث يمثل في سنة  ،اإليجاربقرض بحجم التمويل مقارنة 

لكن يبقى قرض  2012سنة  رىخأوعاد ليرتفع مرة  ،2011سنة اإلجماليستثمار إلالشركة ثم تراجع حجم ا

  .sofinanceلدى  األساسيهو النشاط  اإليجارقرض  أنومن هنا نستتنتج  األغلبيةيمثل  اإليجار

  

  

  

  

  

  2012  2011  2010  العناصر

  622000 622000 622000  المالالمشاركة في رأس 

  3505000 3166000 4500000  قرض االيجار

  400000 295000 334000  االتمان بالتوقيع

  1150000 1431000 1531000  الدخل الثابت
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  2012-2010ل الفترة 

كان  اإليجارالتمويل بقرض  أنحيث  ،حة

رأس مال  أما ،2012رتفاع طفيف سنة 

زايد مستمر لكن ئتمان بالتوقيع فيعرف تإل

  .والمنافسة الشديدة ن

 2012-2010 الفترة 
    دج    1000: الوحدة          

2012  

 495565  

 276732  

57  

Source : sofinance

بالراجع وهذا يعود  بدأتثم  2011ل 

 دخول عدة مؤسسات مالية جديدة سوق 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

2010

تقنيات التمويل المستحدثة في الجزائر بين واقع ا  :لثالث
SOFINANCEدراسة حالة  -

خالل ال sofinanceيوضح المبالغ المستثمرة لـ ) 1

  .أعالهل عتمادا على الجدو إالطالب  إعدادن 

كل البياني يتضح لنا تراجع حجم التمويالت الممنوحة

رتفاإليعرف  2011ثم تراجع سنة  2010سنة  له

إلوبالنسبة ل 2012 رتفاع منذإ أيلم يعرف  201

ا راجع لعدم معرفة هذه التقنية من طرف المستثمرين

خالل الفت   sofinanceيوضح نشاط  :)19(ل رقم 
                                                    

  2011  2010  لعناصر

 517422 475879  دخل المصرفي

 335371 268840  ة االستغالل

 53 42   الموظفين

nce 

حققت نتائج جيدة خالل  sofinance أنلجدول 

نتيجة للمنافسة بعد دخ 2012ئتمان الممنوح سنة إل

2011 2012

خاط�

يجار

توقيع

ثابت

الفصل الثالث

 

 

11(الشكل رقم 

 
من  :المصدر 

من خالل الشكل ا

له مستوى أعالفي 

010المخاطر فمنذ 

بشكل طفيف وهذا را

  

الجدول رق 
                    

العنا

صافي الدخ

نتيجة اال

عدد الم

نستنتج من الجد

إلنخفاض حجم اإل

  .اإليجارقرض 

  

  

رأس مال المخاط�

قرض ا8يجار

ا8ئتمان بالتوقيع

الدخل الثابت
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  2012- 2010فترة 

  

 2012من  بتدءاإصافي الدخل المصرفي 

خاصة فيما  SOFINANCEالتي تواجه 

  2012-2010سنوات  3

2012  

 5000000  

 7171000  

1 9464000  

Source : sofinanc

الذي  التزايد المستمركما يتضح لنا  ،س

  .في السنوات الثالث  األصول 
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تقنيات التمويل المستحدثة في الجزائر بين واقع ا  :لثالث
SOFINANCEدراسة حالة  -

خالل الفترة   sofinanceنشاط يوضح ): 12(رقم 

  أعالهعتمادا على الجدول إالطالب  إعدادن 

 الشكل البياني تراجع معتبر لنتيجة االستغالل وصاف

المنافسة التي إلى شدةويرجع ذلك  همستويات أعلى 20

  .جار

3ـ ل  SOFINANCEيوضح ميزانية ) 20(كل رقم 

  2011  2010  العناصر

 5000000 5000000  جتماعيإلمال ا

 6931000 6695000   مال الخاص

11247000 10374000  األصول الي

ance 

التأسيسمنذ  رأسمالهالم ترفع sofinance  أنحظ 

 إجماليمن  %50من  أكثرل الخاص حيث يغطي 

2011 2012

ل المصرفي

ة ا8ستغ�ل

د الموظفين

الفصل الثالث

 

 

الشكل رقم 

من : المصدر 

نالحظ من خالل الش

2011بعدما بلغ في 

اإليجاريخص قرض 

 

الشكل 

العن

رأس المال

رأس ما

إجمالي

من الجدول نالحظ

المال ال رأس يعرفه

  

  

  

صافي الدخل المصر

نتيجة ا8ستغ
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  2012-2010الث سنوات 

  

لم  أنهايتضح لنا  ،ستثمارات والتوظيف

شركة رأس مال  أنهاجزائر، بالرغم من 

ما قورنت  إذاقل خطورة أنشاطات  ويل

في  ،ما يمثل مصدر المخاطر يوه ،شاء

  .عتبر األصعب بالنسبة إليها

 لديها التمويل ألنواعالمشاريع  أصحابة 

أيضا البيئة التنافسية التي  ص منح التمويل
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2000000
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12000000
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تقنيات التمويل المستحدثة في الجزائر بين واقع ا  :لثالث
SOFINANCEدراسة حالة  -

خالل الثالث SOFINANCEميزانية ) : 13(كل رقم

  عتمادا على الجدول أعالهإ باد الطال

ستثإلالمالية للمساهمة الشركة ا لمختلف جوانب ستنا

ى تطلعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائ

تمويل ال تتحلى بروح المخاطرة حيث تقتصر على 

اإلنشاء مرحلة تمويل عزوفها عنوكذلك  خرى،ات اال

للحصول على التمويل في هذه المرحلة التي تعتبر م .

عدم معرفة ك ، SOFINANCEت عديدة تعترض

تخاذ القرار في ما يخص منإوكذلك مركزية  ،ل عليها

  sofinanceثرت سلبا على 

2011 2012

الفصل الثالث

 

 

الشكل 

من إعداد ال :المصدر

من خالل دراستنا

ترقى بعد لمستوى ت

 أنها إال ،مخاطر

من النشاطات  بغيرها

.ص.محين تسعى 

وهناك صعوبات 

الحصول  ٕاجراءاتو 

تنشط فيها، كلها أثر

  

  

  

  

  

  

  

الرأسمال اsجتماعي

رأس المال الخاص

إجمالي ا4صول
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  : خالصة

يتضح لنا أن تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تزايد  ،ستعرضناه في هذا الفصلإمن خالل ما 

  .عن طريق مختلف الهيئات ،لدعم وترقية هذا القطاع الدولةبذلها مستمر وذلك بفضل الجهود التي ت

 كانتيعاني نقصا كبيرا في الموارد التمويلية التي  قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الزالفي الواقع 

ولعل السبب رغم كل الهيئات والمؤسسات المكلفة بتمويل وترقية هذا القطاع،  ،هاعقبة أمامدائما  والزالت

من خالل البيروقراطية  ،إلى القائمين عليها أولىيعود بدرجة الهيئات في الجزائر  عدم فعاليةالرئيسي في 

  .مركزية إتخاذ القرارباإلضافة إلى  ،جل االستثمارأوالتمييز الممارسين على طالبي التمويل من 

مقارنة بالتمويل  تبقى ضعيفة أنها إال ،الجزائر التي تبنتهاالحديثة وبالرغم من األساليب التمويلية 

فيما  التشريعي اإلطار وراء عدم فعالية هذه التقنيات التمويلية فمن ناحية غياب أسبابهناك عدة  الكالسيكي،

رض الواقع، وهذا أعلى  التجسيدمن حيث  أخرى من ناحيةو  ،ورأس مال المخاطر اإلسالمييخص التمويل 

نه الرائد في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة أالذي يبدو  اإليجارستثناء قرض إب كتورينغ،افيما يخص الف

عدد  من خالل حجم التمويل الممنوح وكذلكنلمسه   ،ظهر شيئا من الفعاليةأحيث  في الجزائر والمتوسط

  . واألجنبيةالمؤسسات الناشطة في المجال المحلية منها 

إال أن  ،ثبت جدارتها في المساهمة في حل مشكل التمويلوبما أنه يعد من األساليب الحديثة والتي أ 

والقيام بدورها على أكمل  ،عدة عراقيل وصعوبات تعيق تطورها مؤسسات قرض اإليجار ال تزال تعاني من

  .وجه

في الجزائر اليزال مشكال قائما بحد ذاته ولتجاوزه ال بد  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمويل يبدو أن 

  .وق المالي كأحسن حلمن تفعيل الس

  



 

  الخاتمة العامة
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  :الخاتمة العامة

قتصادية من خالل تبنيها لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلتحاول كافة الدول كسب رهان التنمية ا

قتصادية  إلوتنمية مختلف القطاعات ا ،في بناء النسيج الصناعيتمثل قطاعا محوريا  ، حيثستراتيجيإكخيار 

   .األخرى

في تحقيق التطور  ،يتضح لنا الدور الرائد الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمن خالل دراستنا 

من مرونة  وقدرة على  تتميزبهلما  ، ذلكمنها الجزائرل خاصة في مختلف الدو  جتماعيإلقتصادي واإلا

في الحصول  أساساتتمثل ، و تصطدم بمجموعة من العقبات تمثل أمام تطورها أنهاأهميتها إال رغم و ، اإلبتكار

وتقديم الدعم  حتياجاتهاإبدائل تمويلية حديثة تتماشى وخصوصياتها وتلبي  توفير ال بد منلذا  .على التمويل

  .الالزم لها

 أهم وٕابرازتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  إشكاليةكان هدفنا من الدراسة تناول مختلف جوانب 

راسة دفي الجزائر من خالل تدعيم ال األخيرةومدى فعاليتها في تمويل هذه  ،البدائل التمويلية المتاحة لها

  . sofinance النظرية بجانب تطبيقي على مؤسسة تمويل متخصصة

 ختبار الفرضياتإ �

  الفرضياتصحة  نفي أو بإثباتنقوم  ما سبق على ضوء 

قتصادية إلمية انورافد من روافد الت ،هام يستراتيجإتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خيار 

لما لها من قدرة على التكيف والتأثير في المتغيرات اإلقتصادية الكلية  لمختلف دول العالم، االجتماعيةو 

البطالة، لكنها تواجه صعوبات كبيرة في متصاص نسبة إ تنمية الصادرات و  ،ومساهمتها في القيمة المضافة

. حتياجاتها التمويليةإ، نظرا لخصوصياتها التي تقف حاجزا بينها وبين الحصول على الحصول على التمويل

 .األولىللفرضية  تأكيدو  األولعلى السؤال الفرعي  إجابةوتعتبر هذه النتيجة بمثابة 

بديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة  أهمك ،تكارات الماليةبإلل نتاجاتعتبر التقنيات التمويلية المستحدثة 

وتقوم على  ،قتصاديةإلحيث تعتمد على دراسة الجدوى ا ،في التمويلوالمتوسطة لما تتميز به من سهولة 

ما يجعلها خيار  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ةوالتدخل في مختلف مراحل حيا ،المال رأسالمشاركة في 

 ٕاثباتعلى السؤال الفرعي الثاني و  إجابةبمثابة  اوبديل فعال مقارنة بالتمويل الكالسيكي، وهذ ،تمويلي هام

 .صحة الفرضية الثانية
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 قانوني إطار وضع إلى ،سعت الجزائر في سبيل ترقية وتمويل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تبنيها و  التمويلي بالجانب قلتع ما يماال س ،الجوانب من مختلف القطاع هذا لدعم ،ومتكامل متنوع ومؤسسي

وذلك في سبيل تذليل الصعوبات وتجاوز العقبات التي تقف حجر عثرة ، مختلف تقنيات التمويل المستحدثة

العملي ال زالت تعاني  في الواقعلكن  ،، هذا من الجانب النظريقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمام

حجم  زيادة علىالممارسات البيروقراطية والمحسوبية من طرف القائمين على مؤسسات دعم هذا القطاع، من 

سات الصغيرة والمتوسطة وهذا بمثابة إجابة على سال يرقى لتطلعات المؤ  ، حيثومدة التمويل الممنوح

  .التساؤل الفرعي الثالث ونفي للفرضية الثالثة

إال أنها تبقى ضعيفة مقارنة بالتمويل  ،األساليب التمويلية الحديثة التي تبنتها الجزائر أهمية بالرغم من

ناحية ومن غياب اإلطار التشريعي ف ،وراء عدم فعالية هذه التقنيات التمويلية أسبابالكالسيكي، وهناك عدة 

هناك بعض التقنيات التمويلية الزالت مجرد حبر  أنحيث  ،رض الواقعأعلى  تجسيدها مدىناحية أخرى 

مدة وحجم التمويل الممنوح، ولنجاح هذه التقنيات ال بد من إصدار  تتعلق بطريقة، أخرى وأسباب ،على ورق

عن طريق منحها تحفيزات  ،مؤسسات تمويل متخصصة في هذا المجال إنشاءية تنظمها وتشجع عطر تشريأ

ثبات إ على التساؤل الفرعي الرابع و  إجابةوهذا بمثابة . في حجم التمويل ومدته النظر إعادةكما يجب جبائية، 

 .صحة الفرضية الرابعة

  النتائج �

  : من خالل ما سبق خلصنا إلى النتائج التالية

 الدول والمنظماتالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عدد من  تعريفاتمن خالل تحليلنا لمجموعة من 

  ظهر لنا بوضوح الغموض الذي ما يزال يكتنف تعريفها

  ؛ يعتبر نجاح المؤسسات الصغيرة  والمتوسطة حجر الزاوية في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية - 

تعتبر  ،ة في إطار هيئات الدعم والتمويل في الجزائرأالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشمعظم  - 

قتصاد الوطني كما تعاني من حجم التمويل إللن جوع بالنسبة تغني م ال تسمن وال ،مؤسسات عائلية

  مدته؛و 

أهمها الحصول على التمويل في مرحلة  ،تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاكل عدة في الجزائر - 

اإلنشاء والتطوير، خاصة التمويل طويل األجل، لغياب مؤسسات تمويل متخصصة مما يحتم عليها 

  يكي الذي يفتقر لألساليب التمويل اإلبتكارية؛اللجوء للتمويل الكالس



  ةــة العامــالخاتم

  

 

141 

لعدم حصولها على  ،فترة قصيرة من إنشائها نسبة كبيرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تختفي بعد - 

 ين؛الدعم والتمويل الالزم

ر البنوك الجزائرية تجاوزها الزمن لعدم توفرها على التقنيات الحديثة في التسيير وبالتالي الفشل في تقدي - 

 المخاطر الناجمة عن منح القرض، وتعتمد على الضمانات بدرجة أولى؛

  صناديق ضمان القروض تخدم المقرض على حساب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ - 

تعتبر تقنية رأس مال المخاطر في الجزائر غير فعالة، هذا راجع إلى نقص مؤسسات العاملة في هذا  - 

قتصارها إلإضافة ا ،الجزائرية سوى على أربع مؤسسات متخصصةالمجال إذ ال تتوفر الساحة المالية 

قل مخاطرة إذا ما أوهي  ،شغال العموميةألالبناء وا ،على تمويل نشاطات معينة كالصناعات الغذائية

، كما تعزف عن تمويل مرحلة اإلنشاء، زيادة على أن نسبة قورنت بغيرها من النشاطات اإلبتكارية

من رأس مال الشركة  %25من رأس مال المشروع وال تتجاوز  %35ال تتعدى مشاركتها في رأس المال 

 .فضال عن مدة التمويل قصير األجل وغياب آلية خروج آمنة، الممولة

 ؛SOFINANCEمؤسسات رأس مال المخاطر في الجزائر ال تتحلى بروح المخاطرة كما هو حال  - 

في الجزائر، يعتبر هذا األخير الرائد في تمويل من خالل دراستنا لواقع التمويل عن طريق قرض اإليجار  - 

، يظهر ذلك من خالل التزايد المستمر األخرىالمؤسسات الصغيرة  والمتوسطة مقارنة بالتقنيات الحديثة 

فضال عن  لعدد المشاريع الممولة وحجم التمويل، و تعدد المؤسسات التمويلية المختصة في قرض اإليجار

 كلي لألصل؛ تمويل رغم بعض النقائص كغياب في الجزائر، التجارية تبنيه من طرف معظم البنوك

أنها ال زالت ضعيفة وفي بدايتها، وتنشط في هذا  ،يتضح لنا من خالل دراستنا لصيغ التمويل اإلسالمية - 

المجال مؤسستين ماليتين فقط هما بنك البركة وبنك السالم، في ظل غياب تام إلطار قانوني وتنظيمي 

ما تعتبر آلية التمويل عن طريق هذه الصيغ غامضة، وغير معروفة لدى مختلف خاص بها، ك

المستثمرين، زيادة على أن هامش الربح الذي تأخذه هذه البنوك أحيانا يكون أكبر بكثير من الفوائد على 

 .القروض لدى البنوك الربوية

ار قانوني خاص بها، فهي تبقى الفاتورة لم تتجسد بعد على أرض الواقع رغم توفر إطتحويل تقنية عقد  - 

 .مجرد حبر على ورق ، نفس الشيء بالنسبة لبورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أما فيما يخص التمويل عن طريق اإلستغالل األمثل لإلختراعات واإلبتكارات، لم ترقى الجزائر لهذا  - 

 .المستوى بعد، بصفتها بلد ناقل للتكنولوجيا ال منشئ لها
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 :التوصيات �

  ؛من قانون النقد والقرض 104إعادة النظر في المادة  - 

 توفير مناخ إستثماري مالئم إقتصادي، سياسي وقانوني، لتوسيع نشاط مؤسسات رأس مال المخاطر؛ - 

 ؛ومنحها تسهيالت وٕاعفاءات جبائيةتشجيع إنشاء شركات رأسمال المخاطر وطنية كانت أو أجنبية  - 

إضافة  ،ووضع آلية ضمان مناسبة لها % 50رفع نسبة المشاركة في رأس مال المشروع إلى أكثر من  - 

 سنوات؛ 08 إلى وتمديد مدة المشاركة ،إلى تغطية كل النشاطات

 إنشاء مركز وطني لإلعالم اإلقتصادي، مهمته توفير المعلومات للمستثمرين ؛ - 

 .وخاصة بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتوفير آلية خروج آمنة بتفعيل السوق المالي  - 

 لنشاطها؛ لمختلف صيغ التمويل اإلسالمية كمنتجات إضافية ،تبني البنوك الربويةضرورة  - 

 اإلسراع بوضع إطار قانوني يحكم وينظم نشاط البنوك اإلسالمية؛ - 

 الخبرة في المجال؛اإلستفادة من البنوك اإلسالمية العربية التي تمتلك ، و تشجيع إنشاء بنوك إسالمية - 

العمل على حل مشكلة نقص السيولة لدى البنوك اإلسالمية بإعتبارها ال تتعاطى مع الفوائد على القروض  - 

 .وال تعتمد اإلستدانة من بنك الجزائر

ضرورة إنتقال البنوك الربوية من اإلعتماد على الضمانات إلى اإلعتماد على دراسة الجدوى اإلقتصادية؛  - 

  ؛SCORING، واإلعتماد على الطرق الحديثة مثل في منح القروض

 المستثمرين؛وبث ثقافة السوق المالي لدى  ،عن طريق منح تحفيزات ،م.ص.متفعيل دور بورصة  - 

 ؛إنشاء بنك متخصص في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - 

 ؛تخاذ قرار منح التمويلإعتماد الالمركزية في إ محاربة البيروقراطية و  - 

مخاطر  تقييمإنشاء بنك المعلومات يسمح للمؤسسات المالية والبنوك بالمعالجة السريعة للملفات  - 

  ؛وملموس لمخاطرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يسمح بتحليل أفضل

يمكن التأكيد على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها آفاق واعدة في المستقبل وهذا بالنظر  ،مما سبق

وتذليل مختلف الصعوبات التي تواجهها  إلى ما تملكه الجزائر من إرادة سياسية لتطوير هذه المؤسسات،

نهوض بهذا للموجود،  لما هوتكميلية الحكومة الجزائرية باجراءات ويكفي أن تقوم  خاصة التمويلية منها،

   .المرجوة منه األهدافوتحقيق  ،القطاع

  ....تم بعون اهللا



 

  قائمة المراجع
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I. المراجع باللغة العربية  

 ن الكريمآالقر : أوال

  الكتب: ثانيا

  .2008دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر،  بوراس، تمويل المنشآت اإلقتصادية، أحمد .1

، دار الميســـرة "تحليـــل و إدارة  -اإلســـتثمار بـــاألوراق الماليـــة" : أرشـــد فـــؤاد التميمـــي، أســـامة عزمـــي ســـالم  .2

 .2004للنشر والتوزيع والطباعة األردن عمان، 

 األردنـي الكتـب مركـز ، " الصـغيرة التجاريـة األعمـال إدارة أسـس :"السـمرة رائـد ترجمـة بومبـاك كليفـورد، .3

 .1989األردن،

،دارالصـــفاء للنشـــر والتوزيـــع، الطبعـــة األولـــى "غيرةإدارة األعمـــال التجاريـــة الصـــ:"توفيـــق عبـــد الـــرحيم يوســـف .4

 .2002عمان، األردن، 

، دار اليـــازوني العلميـــة للنشـــر والتوزيـــع، الطبعـــة "إدارة المشـــاريع الصـــغيرة: "جهـــاد عبـــد اهللا، قاســـم موســـى  .5

  . 2004العربية، األردن، 

 .2008مصر، ، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، "اإلقتصاد المصرفي: "خبابه عبد اهللا .6

  .2006،األردن عمان، خلف حسن فليح ، البنوك اإلسالمية، عالم الكتب الحديث،الطبعة األولى، .7

يتــراك للنشــر والتوزيــع إ، "المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة ومشــكالت تمويلهــا : "رابــح خــوني، رقيــة حســاني .8

 .2008القاهرة، الطبعة األولى 

 .2005، دار وائل للنشر،عمان،األردن، الطبعة األولى،"الصغيرةإدارة األعمال :" سعاد نائف البرنوطي .9

 للنشـر العلمـي المكتـب ،" المحلـي المجتمـع لتنميـة كمدخل الصغيرة الصناعات : "محمد الرسول عبد سعد .10

 .1998 اإلسكندرية مصر، والتوزيع،

، مطبعة مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح القـاهرة، "إدارة المشروعات الصناعية الصغيرة : " سمير عالم .11

 .      1993مصر، 

 "والعشـرين الحـادي القـرن عالميـة إطـار فـي البنـوك النقـود إدارة إقتصـاديات":العزيـز عبـد محمـد سـمير .12

 .العربي، اإلسكندرية مصر،بدون سنة نشر ،المكتب

،دار األمـين للنشـر والتوزيـع، القـاهرة، "تحليـل مخـاطر االسـتثمار فـي البورصـة واألوراق الماليـة ":عليـوهسيد  .13

 .2006مصر، 
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  .2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "محاضرات في إقتصاد البنوك:"شاكر القزويني .14

 .2001عمان،  ، دار وائل للنشر،"أساسيات العمل المصرفي اإلسالمي" صوان محمود حسن،  .15

 .2005اإلسكندرية، النهضة، دار ،"األعمال حاضنات :"السالوس السالم عبد محمود طارق .16

 .2007، ديوان المطبوعات، الجامعية، الطبعة السادسة ،الجزائر، "تقنيات البنوك ":الطاهر لطرش .17

 .2005، منشأة المعارف، اإلسكندرية، "اإليجار التمويلي للمعدات اإلنتاجية:" طه محمد .18

  2000.اإلسكندرية، الجامعية الدار ،"معاصرة إقتصادية قضايا" :أحمد يسري الرحمان عبد .19

ــــى، فــــايز صــــالح النجــــار .20 ــــادة و إدارة األعمــــال الصــــغيرة:" عبــــد الســــتار محمــــد العل ،دار حامــــد لننشــــر "الري

 .2006والتوزيع،عمان،

 .2001ار الصفاء، األردن،، د" إدارة المشروعات الصغيرة: "عبد الغفور عبد السالم وآخرون .21

،الـــــدار الجامعيـــــة، اإلســـــكندرية "إقتصـــــاديات تمويـــــل المشـــــروعات الصـــــغيرة: " عبـــــد المطلـــــب عبـــــد الحميـــــد .22

 .2009مصر،

الطبعـة  والتوزيـع، للنشـر الميسـرة ، دار"الماليـة اإلدارة فـي أساسـيات: " الخرشـة النعيمـي، ياسـين عـدنان .23

 .2007األولى،عمان ،األردن،

 . 1999 القاهرة، والتوزيع، للنشر الغريب دار ،" الصغيرة للمنشآت العصرية المفاهيم :"السلمي علي .24

 .مصر القاهرة، العربية، النهضة دار ،"وضماناتها المصرفية اإلعتمادات :"عوض الدين جمال علي .25

سـوريا ، الشـعاع للنشـر والعلـوم، الطبعـة األولـى، حلـب، "شؤون النقـود وأعمـال البنـوك:" علي محمد شلهوب .26

2007. 

 .2007الدار الجامعية، االسكندرية، مصر، ،"إدارة المشروعات الصغيرة" : عمر أيمن .27

 2000 دمشق، الفكر، دار ،"وهم أو علم اإلسالمي اإلقتصاد :"القحف إبراهيم، منذر محمود غسان .28

ر هومـــة فـــارس مســـدور، التمويـــل اإلســـالمي مـــن الفقـــه إلـــى التطبيـــق المعاصـــر لـــدى البنـــوك اإلســـالمية، دا .29

 .2007للطباعة النشر والتوزيع، الجزائر 

، الطبعـــة األولـــى، دار حامـــد للنشـــر والتوزيـــع "الريـــادة و إدارة األعمـــال الصـــغيرة "فـــايز جمعـــة، و آخـــرون،  .30

 .2006عمان، 

 شـباب مؤسسـة ،"المحليـة التنميـة فـي ودورهـا الصـغيرة الصـناعات :"سـيد أحمـد أبـو السـيد عبـده، فتحـي .31

 .2005اإلسكندرية مصر، الجامعة
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، المعهــد اإلســالمي للبحــوث والتــدريب، الطبعــة "صــيغ تمويــل التنميــة فــي اإلســالم: " فخــري حســين عــزي  .32

 .2002الثانية، جدة، المملكة العربية السعودية، 

، مؤسســـــــــة شـــــــــباب الجامعـــــــــة "إدارة المشـــــــــروعات واألعمـــــــــال صـــــــــغيرة الحجـــــــــم:" فريـــــــــد راغـــــــــب النجـــــــــار .33

 . 1999اإلسكندرية،

" المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة مــن األلــف إلــى اليــاء إدارة:"منصــور ،شــوقي نــاجي جــواد، نصــر،كاســر  .34

 .2000دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 

 الطبعــة الثانيــة عمــان األردن، دار الميســرة للنشــر والتوزيــع، ،"إدارة المشــروعات الصــغيرة":ماجــدة العطيــة .35

2004. 

 .2000مصر، اإلسكندرية المعارف، منشأة ،"المصرفي اإلئتمان إقتصاديات :"خليل كمال محمد الحمزاوي .36

محمد بوجالل، البنـوك اإلسـالمية، مفهومهـا، نشـأتها، تطورهـا نشـاطاتها، مـع دراسـة تطبيقيـة علـى مصـرف  .37

 .اإلسالمي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، بدون سنة نشر

 الـدار " التجاريـة والبنـوك البورصـة الماليـة، المؤسسـات ": السـالم  عبـد الفتـاح عبـد الحناوي، صالح محمد .38

     .1998الجامعية، مصر، 

، الـدار الجامعيـة، مصـر "-مفهومها،نظرياتها،سياسـاتها -التنميـة اإلقتصـادية : "محمد عبد العزيز عجميـة  .39

1998. 

، دار الميسـرة للنشــر "البنـوك اإلسـالمية أحكامهـا، مبادئهـا وتطبيقاتهـا المصـرفية: " محمـد محمـود العلجـوني .40

 .2008والتوزيع، عمان األردن 

، المكتبــة العصــرية، الطبعــة األولــى "النشــأة، التمويــل، التطــوير: البنــوك اإلســالمية:" محمــد محمــود المكــاوي .41

 .2009المنصورة، مصر،

" البنــوك اإلســالمية األســس النظريــة والتطبيقــات العمليــة " محمــود حســين الــوادي وحســين محمــد ســمحان،  .42

 .2007، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن، األولىلطبعة ا

 .2003بهاء الدين للنشر، الطبعة األولى، "اإلقتصاد النقدي والمصرفي:" محمود سحنون .43

، دار صـــفاء للنشـــر والتوزيـــع، األردن ،عمـــان  "إدارة المشـــروعات الصـــغيرة: "مزهـــر شـــعبان العـــاني وآخـــرون .44

 .2010الطبعة األولى، 

 .1998، دار المحمدية ، الجزائر، "إقتصاد المؤسسة: " ناصر دادي عدون .45



 عـــــة المراجــمـقائ

 

 

147 

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشـر والتوزيـع، "إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : "نبيل جوادة .46

 .2007بيروت،الطبعة األولى،

، دار حامـــد للنشـــر والتوزيـــع "ةالمشـــروعات الصـــغيرة و دورهـــا فـــي التنميـــ:" هايـــل عبـــد المـــولى طشـــطوش  .47

 .2012،عمان األردن، الطبعة األولى 

 األولـى دار الطبعـة المتوسـطة، و الصـغيرة للمشـروعات اإلسـالمي المصـرفي التمويـل بشـارات، جميـل هبا .48

 .2008والتوزيع عمان،  للنشر النفائس

دار الفكــر  التــأجير التمــويلي،البنــوك اإلســالمية الدوليــة وعقودهــا مــع إشــارة خاصــة بنظــام :" هشــام خالــد .49

 .الجامعي، اإلسكندرية، مصر، بدون سنة نشر

 فـي الجديـد الثـاني الجـزء "واالقتصـادية القانونيـة الـوجهتين مـن المصاريف أعمال في الجديد:"فضلي هشام .50

 .304ص 2004لبنان،، بيروت، -الحقوقية الحلبي منشورات -التمويل

 مصـر العربيـة، الطبعـة األولـى، النيـل مجموعـة ،"الصـغيرة  المشـروعات إدارة مهـارات :" محمـد هيكـل .51

2003. 

 .2006، دار الثقافة،عمان،األردن، "المصارف اإلسالمية والمؤسسات إلقتصادية: "وائل عريبات .52

،  دار البراق للنشر والتوزيع، الطبعـة األولـى، حلـب سـوريا "دليلك إلى العمل المصرفي:" وحيد، أحمد زكريا .53

2010. 

، دار النهضــة "مؤسســات رأس مــال المخــاطر ودورهــا فــي تــدعيم المشــروعات الناشــئة: "الباســط  وفــاء عبــد .54

 .2001العربية، حلوان مصر،

  والتوزيـع، الطبعـة للنشـر صـفاء دار ، "الصـغيرة التجاريـة األعمـال إدارة : "الـرحيم عبـد توفيـق يوسـف .55

 . 2002 األردن، عمان، األولى،

  واألطروحاتالرسائل : ثالثا

، رسـالة ماجسـتير "إسـتراتيجية تـدويل المؤسسـات الصـغيرة  والمتوسـطة فـي ظـل العولمـة : " أمال بوسـمينة  .1

 .2007/ 2006غير منشورة المركز الجامعي أم البواقي، 

غيـر  ، رسـالة ماجسـتير -حالـة الجزائـر-إشـكالية تمويـل المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة " حفيـف فوزيـة،  .2

 .2009البليدة، الجزائر، ، جامعة سعد دحلب منشورة
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غيــر  ، رســالة ماجســتير"دور الســوق المــالي فــي تمويــل المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة" حكــيم بــوحرب،  .3

 2008، جامعة سعد دحلب البليدة الجزائر، منشورة

إشكالية تمويـل المؤسسـات الصـغيرة دراسـة حالـة واليـة قسـنطينة، رسـالة ماجسـتير غيـر  :حليمة الحاج علي .4

 2009/ 2008جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،منشورة، 

أثــــــر اســــــتخدام تكنولوجيــــــا المعلومــــــات و االتصــــــاالت علــــــى أداء المؤسســــــات الصــــــغيرة : " حمــــــزة بوكفــــــة .5

 .2008جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،  ، رسالة ماجستير غير منشورة،"والمتوسطة

 "-دراسـة إستشـرافية –سـطة عـن طريـق البورصـة المؤسسـات الصـغيرة والمتو  تمويـلفعاليـة : " دريسيإخالد  .6

 .2007/2008رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

دور القرض اإليجاري في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة الجزائر رسالة  " :خالد طالبي .7

 .2010/2011،ماجستير غير منشورة، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر

إســتراتيجيات وتجــارب ترقيــة دور المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة فــي دعــم النمــو وتحقيــق "  :رابــح حميــدة .8

 .2011، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة فرحات عباس، سطيف،"التنمية المستدامة

لة ماجيسـتير رسـا ،"ترقيـة أسـاليب وصـيغ تمويـل المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة فـي الجزائـر ":رابح خـوني .9

 .2002/2003 باتنة،الجزائر، جامعة الحاج لخضر، غير منشورة،

، أطروحـــة "حالـــة واليـــة أم البـــواقي م، .ص .علـــى تمويـــل م 2 تفاقيـــة بـــازلإتطبيـــق  تـــأثير: " زوبيـــر عيـــاش .10

 .2012 أم البواقي، ،جامعة العربي بن مهيدي دكتوراه غير منشورة،

واالتصـال فـي تسـيير العالقـة مـع الزبـون بالمؤسسـات الصـغيرة  اإلعـالمدور تكنولوجيـات :" زينب بن تركـي .11

 . 2008 بسكرة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر، ،"والمتوسطة

ـــــة ا: " ســـــليمان بوفاســـــة .12 ـــــق اإلقتـــــراض وانعكاســـــاته علـــــى التنمي قتصـــــادية إلتمويـــــل اإلســـــتثمارات عـــــن طري

 .2007/2008منشورة، جامعة الجزائر،أطروحة دكتوراه دولة غير  ،"واإلجتماعية

قرض اإليجار وٕاشكالية تمويل م ص م، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعـة العربـي بـن  " :سماح طلحي .13

 .2007مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 

 حالـة والمتوسـطة دراسـة الصـغيرة تنافسـية المؤسسـات لتحقيـق اإللكترونيـة المواقـع تفعيـل " :سـهام موسـى .14

التسـيير، جامعـة محمـد خيضـر  علـوم فـي ماجسـتير ، رسـالة"الطبيعيـة لتعبئـة الميـاه المعدنيـة ڥديلـة مؤسسـة

 .2007/2008بسكرة، 
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واقـع وآفـاق، أطروحـة دكتـوراه فـي : صالحي عبد القادر، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر .15

 .2008العلوم المالية، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 

رسـالة  "العجز المالي ومشكل التمويل في المؤسسات االقتصادية العموميـة الجزائريـة" : د الكريم بولحقيةعب .16

 .1998غير منشورة جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،  ماجستير

، رســــالة "التمويــــل بــــرأس مــــال المخــــاطر دراســــة مقارنــــة مــــع التمويــــل بنظــــام المشــــاركة " :عبــــد اهللا بلعيــــدي .17

 .2008-2007جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،  منشورة،ماجستير غير 

" واقـــع المؤسســـات الصـــغيرة و المتوســـطة وســـبل دعمهـــا وتنميتهـــا، دراســـة حالـــة الجزائـــر: "عثمـــان لخلـــف  .18

 .2004أطروحة دكتوراه دولة  جامعة الجزائر، 

" والمتوســـطة فـــي الجزائـــراإلعتمـــاد اإليجـــاري آليـــة بديلـــة لتمويـــل المؤسســـات الصـــغيرة : " فضـــيلة كولـــوغلي .19

 .2011/2012رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،

 "التمويـــل المصـــرفي للمؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة مســـاهمة القـــرض الشـــعبي الجزائـــري: " ليلـــى لوالشـــي .20

 .2003رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

رســالة ماجســتير غيــر منشــورة  ،"عاليــة رأس مــال المخــاطر فــي تمويــل المشــاريع الناشــئةف: " محمــد الســبتي .21

 .2009-2008قسنطينة الجزائر،  جامعة منتوري،

 رسـالة "الجزائـر حالـة :الناميـة الـدول فـي والمتوسـطة الصـغيرة المؤسسـات وتطـوير إنشـاء " :ناديـة قويقـع .22

 .2001الجزائر، منشورة جامعة غير ماجستير

 جامعـة  ، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة"إشكالية تمويل المؤسسـات الصـغيرة و المتوسـطة: "بوعبداهللا هيبة  .23

 . 2009 قسنطينة، منتوري،

 الملتقيات: رابعا

أحمــــد طرطــــار، شــــوقي جبــــاري، شــــركات رأس المــــال المخــــاطر أداة فعالــــة لتمويــــل المؤسســــات الصــــغيرة  .1

المقاوالتية وآليات : مداخلة ضمن الملتقى الدولي الثاني-الرائدةقراءات في التجارب العالمية  -والمتوسطة

: جامعــة محمــد خيضــر، بســكرة، المنعقــد فــي –الفــرص والعوائــق  -الــدعم وٕانشــاء المؤسســات فــي الجزائــر

 2011ماي  3-4-5
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، مداخلة ضمن "إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية : " أشرف محمد دوابه  .2

لملتقــــى الــــدولي حــــول متطلبــــات تأهيــــل المؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة فــــي الــــدول العربيــــة، الشــــلف، ا

 2006أفريل  18/ 17الجزائر،المنعقد يومي 

 المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة كوســـيلة لـــدعم الصـــادرات فـــي ظـــل التطـــورات الراهنـــة: "أمـــال بوســـمينة  .3

لصغيرة و المتوسطة واقع و آفـاق ،جامعـة العربـي مداخلة ضمن ملتقي الوطني الثاني حول المؤسسات ا"

 .2012نوفمبر 13/14بن مهيدي  أم البواقي ،

 الـدولي مداخلـة ضـمن الملتقـى ،"والمتوسـطة الصـغيرة للمؤسسـات التنافسـية القـدرة تعزيـز :" زايـري بلقاسم .4

لمنعقـد يـومي االجزائر، جامعـة الصـغيرة والمتوسـطة، والصـناعات المؤسسـات وتطـوير الجيـد حول التسيير

 .2003 ماي  05/06

 إشارة فيها  مع الذاتية والتحديات ماهيتها : الصغيرة المشروعات:" حسين محمد سمحان، محمود حسين .5

، مداخلة ضمن الـدولي حـول متطلبـات تأهيـل المؤسسـات الصـغيرة "األردن  في التنمية في لدورها خاصة

 .2006أفريل  17/18المنعقد يوميوالمتوسطة في الدول العربية، جامعة الشلف، 

، مداخلــة "نحــو تطــوير الوســاطة الماليــة فــي الجزائــر، نمــوذج مصــرف المشــاركة المخــاطر": رحــيم حســين .6

ضــمن الملتقـــى الــوطني األول حـــول المنظومــة المصـــرفية فـــي األلفيــة الثالثـــة، منافســة، مخـــاطر، تقنيـــات 

 .2005جوان  06/07جامعة جيجل، المنعقد يومي 

دراسـة حالـة مؤسسـة -تفعـيل دور مؤسسـات التمـويل المتخصصـة في الجــزائر:" يدة، ريمة عمريزليخة كن .7

مداخلة ضمن الملتقـى الـوطني األول حـول بحـث فـي سـبل " تحويل الفاتورة ومؤسسة رأس المال المخاطر

لمــــة ، قا1945مــــاي  8تطــــوير البــــدائل التمويليــــة للمشــــاريع الصــــغيرة والمتوســــطة فــــي الجزائــــر، جامعــــة 

 .2009ماي  12/13الجزائر، المنعقد يومي 

بـين العــروض  –البـدائل التمويليــة المتاحـة للمؤسسـات الصــغيرة و المتوسـطة : ســارة طبيـب سـعيد بـريبش، .8

مداخلة ضمن الملتقى الوطني الثاني حول المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة  النظرية والصعوبات العلمية،

 2012نوفمبر 13/14البواقي المنعقد يومي آم، جامعة العربي بن مهيدي وآفاقوالتنمية المستدامة واقع 

التمويل التأجيري كبديل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مداخلة ضمن : سعيد بريبش .9

الملتقى الدولي حول سياسات التمويل وأثرها على اإلقتصاديات والمؤسسات جامعة محمـد خيضـر بسـكرة 

 .2006نوفمبر 21/22 يالمنعقد يوم
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الجزائـر  فـي والمتوسـطة الصـغيرة للمؤسسـات البنـوك تمويل إشكالية:" سعيد بريبش، عبد اللطيف بلغرسة  .10

، ورقـة بحـث مقدمـة ضـمن ملتقـى دولـي حـول متطلبـات تأهيـل "المـأمول ومتطلبـات المعمول معوقات بين

الشـلف، الجزائـر، المنعقـد يـومي  ي،جامعـة حسـيبة بـن بـوعل المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة فـي الجزائـر،

 .2006أفريل  17/18

مداخلــة  ،"دراســة تحليليــة لولقــع المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة فــي الجزائــر: "ســعيد بريكــة، فــوزي شــوق .11

المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة والتنميـة المسـتدامة، جامعـة العربـي  :ضمن الملتقى الـوطني الثـاني حـول

 .2012نوفمبر  14/ 13ائر،المنعقد يوميبن مهيدي،أم البواقي، الجز 

حــدث مصــدر لتمويــل أبورصــة تمويــل المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة : " إيمــان بومــود شــريف ريحــان، .12

، مداخلـة ضـمن الملتقـى الـوطني "م.ص.تسليط الضوء على فتح صحن بورصة الجزائـر أمـام م، م.ص.م

والمتوســـطة فـــي الجزائـــر جامعـــة قاصـــدي مربـــاح حـــول إســـتراتيجيات تنظـــيم ومرافقـــة المؤسســـات الصـــغيرة 

 .2012أفريل  18/19 ورقلة، الجزائر، المنعقد يومي

، ورشـة عمـل بعنـوان "واقع المشروعات الصغيرة و المتوسـطة و أهميتهـا االقتصـادية "محمد فتحي صقر، .13

ــــوطن العر  ــــي ال ــــدوة المشــــروعات الصــــغيرة والمتوســــطة ف ــــيم المشــــروعات الصــــغيرة والمتوســــطة، ن ــــي  تقي ب

 2004جانفي  18/22: ، القاهرة، المنعقدة يومي"فاق التنمية آاإلشكاليات و "

 مداخلـة "الحقـوق تحصـيل و تمويـل فـي الفـاتورة تحويـل عقـد دور ": بـوعالم معوشـي طلحـة، بـن صليحة .14

 حالـة دراسـة  -والمؤسسـات اإلقتصـاديات علـى وآثارهـا التمويـل سياسـات حـول الـدولي الملتقـى ضـمن

 .2006نوفمبر  21/22المنعقد يومي  الجزائر، بسكرة، جامعة ، - النامية والدول الجزائر

، مداخلــة ضــمن المــؤتمر العلمــي "التمويــل اإلســالمي ودوره فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة: "طيــب لحــيلح .15

ــــــاس ــــــاءة اإلســــــتخدامية للمــــــوارد المتاحــــــة، جامعــــــة فرحــــــات عب ــــــة المســــــتدامة والكف ــــــدولي حــــــول التنمي  ال

 2008افريل 07/08سطيف،الجزائر المنعقد يومي 

ــــاقي روابــــح، .16 ــــل المؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة عــــن طريــــق رأس مــــال  :"العايــــبياســــين  عبــــد الب تموي

، مداخلة ضمن الملتقـى الـدولي حـول سياسـات التمويـل وأثرهـا علـى االقتصـاديات والمؤسسـات، "المخاطر

 .2006نوفمبر  21/22بسكرة، الجزائر، المنعقد يومي 

 حـول التدريبيـة الـدورة ضمن مقدمة بحت ورقة ،"م ص م في الخارجي التمويل بدائل:"بوداج الجليل عبد .17

سـطيف، المنعقـد  عبـاس فرحـات جامعـة ، اقتصـاديات المغاربيـةاإل فـي وتطويرهـا م.ص .مـ الـ تمويـل

 .2003 ماي 25/28يومي
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 واالبتكـار اإلبـداع وتشـجيع حمايـة فـي االختـراع بـراءة دور "رحمـاني، أسـماء عنتـر، بـن الرحمـان عبـد .18

 الخـامس العربـي الملتقـي ضـمن  مداخلـة ،"الجزائـر حالة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تنافسية وتدعيم

 .2010 مارس 14/15 المنعقد يومي الجزائر، جامعة والمتوسطة، الصغيرة للصناعات

الصــغيرة والمتوســطة وأســاليب تطــوير مشــكالت المؤسســات : " عبــد الــرحمن بــن عنتــر، عبــد اهللا بلونــاس .19

  ، الــــدورة التدريبيــــة حــــول تمويــــل المؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة ودورهــــا فــــي التنميــــة"قــــدرتها التنافســــية

 .2002أفريل  08/09األغواط ، الجزائر،المنعقد يومي 

" توســطةإعــادة مــنهج التفكيــر لــدى مــالكي المشــروعات الصــغيرة والم: "عبــد الــرزاق الصــغير، أحمــد قــراوي .20

مداحلــة ضــمن الملتقــى الــدولي الثــاني حــول حركيــة تسييرالمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة، جامعــة محمــد 

 .2004أفريل  12/13 المنعقد يومي خيضر، بسكرة، الجزائر،

 ترقيـة فـي الجديـدة األدوات": والمتوسـطة الصـغيرة المؤسسـات لـوزارة العـام األمـينعبـد الـرزاق هنـي،  .21

ترقيـة تمويـل المؤسسـات الصـغيرة  حـول الـدولي ، مداخلة ضمن  المتقـى"والمتوسطة  الصغيرة المؤسسات

 .أعمال ، مجمع2005 سبتمبر 28المنعقد بتاريخ  والمتوسطة،

تمويل المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة عـن طريـق شـركات رأس  " :عبد السميع روينة، حجازي إسماعيل .22

متطلبـات تأهيـل المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة فـي ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حـول "مال المخاطر

 .310-309، ص2006أفريل  18-17الدول العربية، جامعة الشلف، المنعقد يومي

، ورقــة بحــث "حــول أهميــة القيــادة االبتكاريــة فــي تمويــل المؤسســات الصــغيرة و المتوســطة : "علــي همــال .23

ة اإلبداعيــة لتطــوير وتنميــة المؤسســات فــي مقدمــة ضــمن المــؤتمر الســنوي العــام الرابــع فــي اإلدارة القيــاد

 .2003أكتوبر  16-13الوطن العربي، دمشق، سوريا، المنعقد يومي 

دور السوق الثانية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، "محفوظ جبار، سامية عبده، دراسة بعنوان  .24

االقتصــاديات و المؤسســات،جامعة مداخلــة ضــمن الملتقــى الــدولي حــول سياســات التمويــل و اثرهــا علــى 

  .2006نوفمبر  21/22محمد خيضر بسكرة،الجزائر،المنعقد يومي 

الهياكــــل المرافقـــة و المســــاعدة فـــي ســــوق رأس مـــال المخــــاطر ": محمـــد بــــراق، محمـــد الشــــريف بـــن زواي .25

ة إســـتراتيجيات التنظـــيم ومرافقـــة المؤسســـات الصـــغير  ": ، مداخلـــة ضـــمن الملتقـــى الـــوطني حـــول"بـــالجزائر

 .2012افريل 18/19جامعة قاصدي مرباح ورقلة، المنعقد يومي ، "والمتوسطة في الجزائر
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" تمويل المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة بالصـيغ المصـرفية اإلسـالمية: " ناصر سليمان، عواطف محسن .26

بحـــث مقـــدم ضـــمن الملتقـــى الـــدولي األول حـــول اإلقتصـــاد اإلســـالمي واقـــع ورهانـــات المســـتقبل، المركـــز 

 ،2011فيفري 23/24امعي غرداية، الجزائر، المنعقد يومي الج

ورقـــة بحـــث مقدمـــة  ،"بـــرامج تأهيـــل المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة فـــي الجزائـــر" :حركــــات سعيــــدةنـــذير  .27

ضـــمن الملتقـــى الـــوطني الثـــاني حـــول المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة والتنميـــة المســـتدامة  واقـــع وآفـــاق، 

  .2012 نوفمبر 14/ 13يومي  جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، المنعقد

  التدريبية الدوراتو الدراسات المجالت : رابعا

، الــدورة التدريبيــة الدوليــة "والمتوســطة وتطورهــا فــي العــالم ماهيــة المؤسســات الصــغيرة: "إســماعيل شــعباني  .1

جامعــة فرحــات  حــول تمويــل المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة وتطــوير دورهــا فــي اإلقتصــاديات المغاربيــة،

 .2003ماي  25/28 الجزائر، سطيف، عباس،

 .2010 سامي عبد الباقي، دليل المستثمر لمفهوم ونشاط رأس المال المخاطر، مصر، جويلية .2

 محمـد اإلنسـانية، جامعـة العلـوم ، مجلـة "الجزائـر في م .ص .م وترقية تنمية معوقات : "شبايكي  سعدان .3

 .2007، ماي 11العدد   خيضر، بسكرة

، مجلـة المشـروع "والتحـديات الفـرص الصـغيرة المشروعات" مقالة بعنوان : الدين كمال جمال الكاسب، سيد .4

 .سنة النشر ذكر دون القاهرة، جامعة الهندسة، كلية والبحوث العليا الدراسات تطوير التدريبية ،مركز

الســـوق الماليـــة البديلـــة كآليـــة لتمويـــل المؤسســـات الصـــغيرة " مقالـــة بعنـــوان: شـــوقي جبـــاري، مصـــطفى قمـــان .5

 .05مجلة التنظيم والعمل، العدد" والمتوسطة مع اإلشارة لحالة الجزائر

ناعة والتجـــارة الخارجيـــة، قطـــاع تنميـــة صـــادرات المشـــروعات دراســـة حـــول رأس مـــال المخـــاطر، وزارة الصـــ .6

  ،  http://www.mfti.gov.eg/SME/Studies4.htm:الصغيرة والمتوسطة، مصر، متاحة على الموقع 

عبيــد اهللا محمــد، تمويــل الشــركات مــن منظــور إســالمي، مركــز أبحــاث االقتصــاد اإلســالمي، جامعــة الملــك  .7

 ، 2006عبد العزيز، السعودية، 

دور المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة فــي تثمــين عوامــل اإلنتــاج، مجلــة الدراســات اإلقتصــادية : كمــال دمــوم .8

 .2000، سنة 02والمالية، جامعة الوادي، العدد 

مجلــة اقتصـــاديات "الهياكــل واآلليـــات الداعمــة فـــي تمويــل المؤسســـات الصــغيرة والمتوســـطة :" د زيـــدانمحمــ .9

 .2009،  شمال إفريقيا،العدد السابع
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ورقة " عرض تجربة مصرف السالم الجزائري في التمويل االسالمي: " محمد هشام، الحسني القاسمي .10

غـــواط، الجزائـــر، ألواقـــع وتحـــديات، جامعـــة ا اإلســـالميبحـــث مقدمـــة ضـــمن اليـــوم الدراســـي حـــول التمويـــل 

 .2010ديسمبر  09 المنعقد يوم

، مجلــــة العلــــوم "إســــتخدام قــــرض اإليجــــار فــــي تمويــــل المؤسســــات المتوســــطة والصــــغيرة:" مليكــــة زغيــــب .11

  .2005 بسكرة، الجزائر، فيفري ،جامعة محمد خيضر اإلنسانية، العدد السابع،

" فـي الجزائـر وسـط نقـص شـديد فـي اإلطـار التشـريعي والمؤسسـي الصيرفة اإلسالمية تنمو: " معاوية كنة .12

   http://www.aleqt.com/2010/11/27/article/html :مقال صحفي، متاح على الموقع

 :  متاحـــــة علـــــى، "صـــــيغ التمويـــــل فـــــي المصـــــارف اإلســـــالمية: "ناصـــــر المـــــاغوط، دراســـــة بعنـــــوان .13

http://www.damasbanks.com 

سـوق األوراق الماليـة وتمويـل المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة دراسـة " مقالـة بعنـوان: الـدين كـروش نـور .14

شلف الجزائر ، مجلة األكاديمية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، ال"حالة الجزائر

 .2014 ، جانفي11،العدد

  التقارير: خامسا

  bank.com-http://albarakaتم تحميله من الموقع  ،2012بنك البركة ،التقرير السنوي  .1

 www.alsalamalgeria.com/:تم تحميله من الموقع 2012الجزائر، التقرير السنوي -بنك السالم .2

  www.cosob.org:تم تحميله من الموقع 2010 البورصة ومراقبتها، التقرير السنويلجنة تنظيم عمليات  .3

  والتعليمات األوامر القوانين، المراسيم ، :سادسا

، متعلـــق باإلعتمـــاد اإليجـــاري، الجريـــدة الرســـمية الجزائريـــة 1996جـــانفي  10المـــؤرخ فـــي  96/06األمـــر  .1

  .1996جانفي 14الصادرة في ، 03العدد

 47ســتثمار، الجريــدة الرســمية، العــدد إل، المتعلــق بتطــوير ا2001غشــت  20المــؤرخ فــي  03 -01األمــر .2

  .2001غشت 22الصادرة في 

المتضـــمن القـــانون التـــوجيهي لترقيـــة المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة، الجريـــدة الرســـمية  01/18القـــانون  .3

  .2001ديسمبر  15، الصادرة في  77الشعبية، العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية

 الجريدة الرسمية ستثماري،إلوالمتعلق بشركات رأس المال ا 2006جوان  24المؤرخ في  11-06القانون  .4

  .2006جوان  25الصادرة في  ،42عدد الجزائرية،
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المؤرخ فـي  59-75، المعدل والمتمم لألمر 1993افريل  25المؤرخ في  08-93المرسوم التشريعي رقم  .5

، 27والمتضمن القانون التجاري الجزائري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  1975سبتمبر  26

 .1993أفريل  27الصادر بتاريخ 

ـــذي رقـــم  .6 ـــق بالمشـــاتل و حاضـــنات 2003فيفـــري  25المـــؤرخ فـــي  03/74المرســـوم التنفي  األعمـــال،المتعل

  .2003فيفري  26، الصادرة في 13الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

، المتضـــــمن للقـــــانون األساســـــي لمشـــــاتل 2003فيفــــري  25المـــــؤرخ فـــــي  03/78المرســــوم التنفيـــــذي رقـــــم  .7

  .2003فيفري  26، الصادرة في 13المؤسسات، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

، المتضمن القـانون األساسـي لمراكـز التسـهيل 2003فيفري  25 المؤرخ في 03/79المرسوم التنفيذي رقم  .8

 .2003فيفري  26، الصادرة في 13الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

، المتضــمن إنشــاء المجلــس الــوطني لترقيــة 2003فيفــري  25، المــؤرخ فــي 03/80المرســوم التنفيــذي رقــم  .9

 26، الصـادرة فــي 13الرسـمية الجزائريـة، العـدد المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة وتنظيمـه وعملـه، الجريـدة 

 .2003فيفري 

، الجريــــــــــدة الرســــــــــمية 2000جويليــــــــــة  16، المــــــــــؤرخ فــــــــــي 190-2000المرســــــــــوم التنفيــــــــــذي رقــــــــــم  .10

ـــــــي 42الجزائريةالعـــــــدد ـــــــة  18، الصـــــــادرة ف ـــــــوزارة الصـــــــناعة .07-06ص _، ص2000جويلي ـــــــق ب المتعل

  .المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية اإلستثمار

المتعلـق بشـروط تأهيـل الشـركات التـي  1995أكتـوبر  25المـؤرخ فـي  95/331 وم التنفيـذي رقـمالمرس .11

 .1995أكتوبر  25الصادرة في  ،64تمارس عقد تحويل الفاتورة، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد

، الجريــدة الرســمية الجزائريــة، العــدد 1996ســبتمبر  08، المــؤرخ فــي 96/296المرســوم التنفيــذي رقــم  .12

  .1996سبتمبر  11، الصادرة في52

يحـــدد كيفيـــات تأســـيس شـــركات اإلعتمـــاد اإليجـــاري  1996جويليـــة  3المـــؤرخ فـــي  06/96النظـــام رقـــم  .13

 .1417جمادى الثانية  21، الصادرة في 66وشروط إعتمادها،الجريدة الرسمية الجزائرية،عدد
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4. mipmep, Bulletin d’information statistique de la PME n=23,1er semestre 2013. 
5. mipmep, Bulletin d’information statistique de la PME n° 14, 15, 16. 
 

3- Site Internet  
 
1. http://abef-dz.org/, site web de L’Association Professionnelle des Banques, et des 

Etablissements Financiers. 
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4. http://www.alsalamalgeria.com, Site web de la banque alsalem. 

5. http://www.andi.dz, Site web de l'agence nationale de développement de 

l'investissement . 

6. http://www.andpme.org.dz Site web de l'agence nationale de développement pme . 

7. http://www.angem.dz, Site web de l'agence nationale de gestion du micro crédit . 

8. http://www.arableasing-dz.com, Site officiel, Arabe Leasing Corporation. 
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12. http://www.eldjazair-istithmar.dz, Site officiel eldjazair-istithmar . 

13. http://www.fgar.dz Site web de fonds de garantie des crédits aux PME dénommé  . 

14. http://www.mlaleasing.com, Site officiel, Maghreb Leasing Algérie .  

15. http://www.natixis.dz/, Site web de la banque natixis-algerie. 

16. http://www.snl.dz/, Site web de la Société Nationale de Leasing. 

17. http://www.societegenerale.dz, Site web de la banque société generale algerie . 
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� �يمثل �والذي �توف���مختلف�أوا�توسطة �عن �لعجزها �ذلك �تطورها �أمام �ا�اثلة �الرئيسة �العقبات حد

الضمانات�ال�PTتطلHrا�البنوك،�لذا�كان�لزاما�البحث�عن�تقنيات�تمويلية�بدون�فوائد�مسبقة�وب�oضمانات�

مال��رأسالتمويلية�ا�تمثلة��ي��/ساليبظهرت�تشكيلة�متنوعة�من�هذه�بتكارات�ا�الية،�t مرهقة،�ونتاجا�ل

� ا�خاطر، ��يجارقرض �التمويل �صيغ �الجزائر هذا و�ي� ..…والفاكتورينغ ،�سoمي، �ع|ى تب~�P �طار�{بد

�و  �التقنيات �ومؤس��PQإطار  وضعهذه �مختلف القطاع هذا لدعم ومتكامل متنوع تشري�ي {� الجوانب من

  .لتجاوز�مشكل�التمويل�وتفعيل�السوق�ا�اXي�كأحسن�خيار  ،التموي|ي بالجانب تعلق ام سيما

:الكلماتا�فتاحيةا�ؤسساتالصغ%$ةوا�توسطة،التمويل،رأسمالا�خاطر،قرض

 .-يجار،الفاكتورينغ،صيغالتمويل-س,مي

Abstract 

The small and medium enterprises play an important role in economy. They are 

considered as the main engine for different economic activities, and the essential 

pillar to accomplish economic growth, however, they face many problems and 

obstacles where the problem of fund supplies  takes the big cute of it, because bank 

funding is considered as the main source to provide them with fund, especially in 

countries wish lack of organized financial markets as in Algeria but the banks see 

that funding these institution is so risky, the matter that arises the problem of 

funding small and medium enterprises and this malfunction represents one of the 

main obstacles that stand in front of their evolution, and because of  their 

deficiency of providing different warranties that banks require, so it was necessary 

to search for funding techniques with prior guarantees and exhausting interests, 

and as consequence of financial innovation , a new diverse formula appeared from 

these financial styles such as the risk capital, leasing, Islamic funding formulas 

and factoring… in this context Algeria has to adopt these latter techniques, and put 

a legislative and varied integral framework to support this sector in different sides 

especially what regards financial side besides avtivating financial market as the 

best option to overcome funding broblem. 
  
Key words:small and medium enterprises, risk capital, leasing, Islamic funding formulas 

,factoring. 
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�العلوم	التجارية	و كلية	العلوم	�قتصادية	و �  علوم	التسي

�	:قسم�  علوم	التسي

�	:الشعبة�  علوم	التسي

  بنوكس#�	مالية	و ام	:التخصص

  عبد	الغاني	يحياوي : لقب	الطالبسم	و إ

  مراد	كوا012/د	:ا�شرف

�ة	سست	ا7ستحدثة	>ي	تمويل	ا7ؤ فعالية	التقنيا	:عنوان	مذكرة	التخرج�وا7توسطة	دراسة	 ات	الصغ

 SOFINANCEحالة	

  ا�لخص

�ة	وا7توسطة	دورا	هاما	>ي	��	ا7حرك	الرئيس		إذ،	Dقتصادتلعب	ا7ؤسسات	الصغKتعت	نشطة7ختلفP	

D،قتصادية		هذه	تواجه	الوقت	نفس	>ي	قتصادية،�	التنمية	تحقيق	>ي	الزاوية	ةوحجر�� العديد	من	Pخ

�	م_^ا،	،ا7شاكل	والعراقيلKكP	النصيب	التمويل	مشكل	يأخذ	إذ		ا7صدر	البنكي	التمويل	�K01يعتdساP 

لكن	البنوك		،كما	هو	الحال	>ي	الجزائر	،مالية	منظمة	أسواق إjىخاصة	>ي	البلدان	ال0f	تفتقر		،لتمويلها

	 	با7خاطر	أنترى 	محفوف 	ا7ؤسسات 	هذه 	ا7ؤس	Pمر  ،تمويل 	تمويل 	مشكل 	يطرح �ة	سالذي�	الصغ ات

	 	يمثل 	والذي �	مختلف	أوا7توسطة�	توف 	عن 	لعجزها 	ذلك 	تطورها 	أمام 	ا7اثلة 	الرئيسة 	العقبات حد

	zوب	 	مسبقة 	فوائد 	بدون 	تمويلية 	تقنيات 	عن 	البحث 	لزاما 	كان 	لذا 	البنوك، 	تطل|^ا 0fال	 الضمانات

التمويلية	ا7تمثلة	>ي		Pساليبظهرت	تشكيلة	متنوعة	من	هذه	بتكارات	ا7الية،	� ضمانات	مرهقة،	ونتاجا	ل

	ا7خاطر،	رأس 	 مال 	Dيجارقرض 	التمويل 	صيغ 	ع�ى	 هذا و>ي	 ..…والفاكتورينغ ،Dسzمي، Dطار	�بد

 من	مختلف القطاع هذا لدعم ومتكامل متنوع تشري�ي	ومؤس�01	إطار  وضعتب�0	هذه	التقنيات	و  الجزائر

  .لتجاوز	مشكل	التمويل	وتفعيل	السوق	ا7اjي	كأحسن	خيار  ،التموي�ي بالجانب تعلق ام �	سيما الجوانب

 التمويل،	رأسمال	ا�خاطر،	قرض	?يجار وا�توسطة، ا�ؤسسات	الصغ78ة :الكلمات	ا�فتاحية

 .الفاكتورينغ،	صيغ	التمويل	?سGمي

  


